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 © ىوتتملاح ريثنم سدا ل !ءزبكلات

 باتكلا ةيطخ
 ةمومانلابها ثللاباضرلاويلمتلا مذ نابىف

 دشرما نم ثلا ف ىلا مدعو

 هنابسأو رايتخالاةثتث نم ءاضخلالا ال ىفالعو, لج قمل اان

 1 ايفخ ءالوم تنبح أ ىذلا ىدنهل !مالغلا ةباكع

 هما ىم نع ةغبطل ةرو هن دبعلا عن وه هناو رمسلا,اهمأ تنيلا ىبأر أن
 ىدلكسل ماعوهلب ىدنلامالغلاباساغ نكي ملرورغل ذه

 هبلعنيبصعتم اىلءهلضفراهطتاو زاناةليشن ناس ىف

 مولناليللا باوجو ربجلا بعذم ىلع ذا كتل ارمالاةعفادم
 اشيأ هان اوةرسوت ب نو «ثنكص وسلللا قر ىذلإ صحا ةباكس
 بهار ةفسىلءهلالاج ناكىذلادايسلا عمرمطلا ةرمل اثم

 اهذ دعب حاصمئةلفاقلا عاتم صو للا تةرسسىتح تكس ىذملا راما ةباكح
 مهب

 رده ارا اركم ىلء ةكبشلا ىف هعوفو ربطلا ةلاحا

 حبلا تقول رطمروم ل ارمالاءاعدتسا

 ىععالا نه ةشئاعللوسرلانامتما

 اوفوقنأ فاو السلا هيلع هلوقريسفت
 عرج ف بلح ةم.ثةيز +توملا تةوبوتي و ىمالا فءرمص عيشي نس هيبشن

 بلح لهأ ةعيش ىلعرعاشلا نمط
 ىزنالو ردببلا نس ةبح اج قد جتا لغبهللا زر نع ىمجالا صير خلا لجرلا ليت
 رديبلا كلذ ةءاسج
 فراح ا مالكو لوفشم تبيببابقعرو عملا لبط برشب ناكىذل ار صحم ا ناسف

 هدوهلا بيذعتو لوسرلا ىلع لالبة بشق قيّدسل اركب ىأ ضرع
 هلماللا هيلع لوسرلا:دايعو لاله ض رم

 ءارملا ىلع ىشم هني دازولل افق املا لعىشم ىبع تأ, هم لوسرلا تا تاس ىف
 زومتلا ب

 هنعص نم بيبطلا سئب ىذلأ ضب رم ا ةباكجس
 ى دنهل مالغلاو دون اطلسلا ةباكح

 قوصلاو ضب رملاةهقنلاع وجر



 0 اهنا
 ةقيص#ا

 ةمك ا ىلاضي ركل قوصلا بالج موب
 ىتاقلار وصلا ةياكح مع
 همطلىألا ضي رملاةلذنمىغافلابضغ معو
 ةدحاوةلاحىلعملاعلااذه“ اني نموناملاامىغاقلا نم وسلا لاوس مما«
 ىنايئنماثيش رس نأ ىلعردقبال طابتانا كرتلاءاعّدا مو.
 رورغلا ايناللاءذهللاثم طايختاو ىلاكذال ل اثم الرتل كلذ ناناسف عم
 ايناثئشامالوصلالاؤس عما
 بسكلاةطساوالب قزرلابااهطربقن 55
 ازتكلا دوغ طقس ثيف مهلا مراو ةليمتل ل خو ,لعج ا هماثم فا واق ىذلاريقفلا ةصق م
 تاطالاىل!اهاوصوودابلا لهأ نم زنكلا ةسقع ويش ممم

 زثكلا نعهغارفو ريغذلا ىفازتكلاةلاسراناطلسلا عاجرا ءمع
 اقرت ا نسح عشلا يلطف بهذ ىذا ديرملا ةياكح عم
 تادوجو لح نءيابلا نمهلاوشبو تدبلا نمديرملاع وجر مم
 ةفياغ ضرالا ف لعام ىفا ىلاعت ةوقى ةمكح م0٠
 رصربصلا عب ر نم نول هتصيلشو دوهانديسةزهتم ماع
 زاكلاوةبغلاةسقىلا عوج ممم
 قنا كلذر عملا ثم هبلطو قل ىلازتكسلا بلال ةبانا م2«
 ىدوهل او فارم منلاو لما ةثالتلا نب رذاسملاةياكح مع

 قي رطلا ىف شيحة ءزخحاو دجو نيالا شدكتلاو روثلاو لمجلا ةباكح معه
 هماثمو ءارامجىدوجلاوىفارستللللارابخا موا
 ءاطعهيطعب مآ ة عد رأى ءاجو دنفرمس ىلا بهذ نم لكن أب !.داثم اطلس اقلط 537

 كلذيلءردقأ الانأ لاقواعرسسمةب ,رقلا نمناطللا لص ش»قيلدءاخلالو زن رح
 امهلبارغلاذدخأو طيخئامهلحر طن روعدشضلا عمرأفلا اةيحامم موو
 هعالطاو مكسمنم دحاوب اوفا مسمل هلوقوالبل صوصلل ا نيب تاطلسلا لوخدةباكح 00

 ميلملع
 ذخأ ةيقيكوا عوض ىربارصلا نمىرجإلاروثلا اهجرك -يوىلا ةرهرجلا ةياكح 7

 ةرهوملا كئتلراخلا
 دع نيئس مهني هتماقاو ل نما ذخأر ثوغلا

4 



 0 هيلعاداقعا نيدت-»ناكو لي ربث بسنح نم بت عدل كى ذم لج لا ةصق

 هلقعلقل ملف ىلع ناطلسالري زولاثحوهدرفج ايراعةءلقىلارفع اديس ىع عم.
 ف «بتحم نم ل بنرلا ىلع ادامقتءانادتساىذلا صحا ةسف ىلاعوجر ععم

 صخمتلا كلذءاكب و ريسيئثعامجاو زيريثدايعأ أىدعس خلا كلذنيدعستت 0

 بدتكلارق ىلع
 . ةيكوم اعل اسف زراوح ناطشيؤر قلي

 ب ةذخاؤم و
 ىذلازتكلاب ءرابخاو مانلافؤ بتم اةيؤرو يبدل صخنلا ةسنىيلاعوحر عمو

 هجالءأيخ
 ةبن الغلا ةكلمل اراذك يو كرس اولا ارا الن

 ا
 5 0 ارا 505
 اهب مهءاونر نيسان اطلت تن شفن ةعلفلا كيتريصقو مهيد ه1
 طعبال أ 1بهلًأس نم لكىذلا ناطلسلا ةياكح هع م
 عيوكرحآلاودرمأ امه.دحأ نيذللا نيوخالا ةياكس هع«

 ىلع ب دف بارعلارا دات
 مهملجر .ردرمالا

 ملعلا بلاطو اينلا بلاط ناعيشي الناموهمثيدحريسغت هع
 ةمفاولا كاريس دن ةثالثلا !ناطلسل ادالوأ

 يمسي نأب ىقاسلامأو بارشلا سلي ىلا نآطل لا هيض أ ىذلا اعلا لازةباكح هعو

 قوشعملا نم بر هلا لج النعصلاا دال .ىلاتاطاسل ادالوأ ءديق 0-3

 اردن لالا اكو برعااناطاس كى فلا سلا :يماةياكح 300

 اةئحابم هع

 سمميف لصعت نادلا ند ..هبلطتامناةماثم هيث ىذلا صحا ةياكخ مالا
 نمؤملاءاعد ةياجاريخأت بس م

 4 رصم ىف كب ولطمل ليقىئفارمغفلا :سقىلا ع وحر
 هبي ر بالكلاو هئينأمط ق دصلا نانلبي ريالامىلا كبي يان عدشي دحرم أ



 هتيم
 ءاقلاو اهلدعامممدعو ربك الا مهمالةعيصنلا ارزك ناطلسلاىناناناسوف هوع

 ندع طرف نمنيصلاناطلسماٌدتهسعن
 قودنصلا ىف لوخدو ىسوم ا ةحوزي ىشاقلا ناتمقا هو

 قوذنصلل هئارششو قوسل !ىلاىغااقلا بنا
 ءالوم ”ىلعف هالوم ثنكن مش
 اهلىغافلا ةفرعمو ةيناثلا ةئسلا ف ىشالا ىلا ىسوجلا ةحر
 نيسلاناطل_اهتانالمو نآطلل نبا

 ىرافرحأ .ةلرؤننأت نمؤماب زج منهج لوف تب دحرم
 هلا اح انمرمطو طسوالا فرلاتبسلاناطلسةةملالبو ريبكمل اناطلسلانتانو 35

 ةيببغلا
 كاذلع هتبقاعمو ناطلسلا الم للصح ىذفارورغلا تاس ف دمع
 موحاورأ ض ,ةنمم هيلع محرتنمجل وار زعلالعو لج حلا لاوس ع

4 
 ىدالوأ نملسكا 1 9

 سداسلا ءزملات يرهنمت
 فيرشاىوتلا ع رش نم

 هدانا قللج فويل
 وعر [لار نراه





 ةرغو دايعلا وت ادسح ىوتتملا لعج ىذا هلاد-:
 . لكمرارسأ «ال قوكنلا نيرخآلاونلؤالادنسو نيلسرلارءابمنالا ديسوها ىذا دم ىلع مال__اوذالملاو ةلاللا| عرش ىدتم عولعلا وجنة أولمءامسكهريسمو
 تاسح اب موعبان نموهيادآي نيبدأتماو 4نيداغنملا مالظلا عباصم مهنيذلادباهنأ و7 (ىلعو
 5 ”ىولوملا ىلء نب دحأ نبف سوي علاق ىلا دابعلار ضف لوغيف (دعنامأ)
 .انرتعمسدالا مسفلا ىف هللا لصالكوتم ثمرش ىرثلا نم سمارت لا امئأب
 الوفملا ىلا لأسيو رثسلا ليذ”ى عرسشتينأ هيفرظن نم ايجار ىثمهروتقو

 يتعا
 اراتمسهللانا

 هللامسإل نيلصاولا ناهرو نيفراعلا ناطلس لات مجرلاروغغلاوه ا را دابع بويذأو
 ةهج نمالةب ونعم تائب دوكو ةطءاوناهربلا ىهو ةئيب عج تاندبلاو سداسلا دلجل اةيونهملا هتانيب رافد نمىوتللا مب ىرنعم تانببو ىوتئم ىاهرتفدزا مكشدل# محلا نعرلا
 دلعهنالةبوثعلا اني ل فيلو هيف ةجودتم رن .!لاوحأو هني رطل ارارسأ نال ةسيلملا هتازومرو ةيلعلا هفراعمو ةيفما ءرارسأ ةهج نم لبةرهاظلا جن امدر بيك ارتلاو ظاقنالا
 كش تالابخو تجشو مهرمالا حابصم 9 ذوصوملاو ةغصلا نير ةشباطملا طرت كنالسرغلا



 مقر ومال حابسم ىونعلا نأ هرلاو كونا وبرت دااطهر ب دشنم بي

 نم ةكردللا ةرغلا ىلءئراطأا مهولاو ةلظل ام مالطا بيرو غلاة كازلابللاو
 [طغرثكالا ف اهكاردا ىف كوكيا اله عساي رمل ةكردلا ::ه ايلا س ملا ساوملا |[

 نم ةوقلايأنلو أ ميس لمنال ارطاوماىهوسأ بلال ىنمع ةسشلاو سابنلاو طاغوو,
 هماد فوئيشلا دوجو نيب اهف ددرتي لرتسمملا ملل .رزملاك ةة1لايلا نسما نساوملا |
 اماكوتبشلاو مهوفاو كلا عج اهنولمعتسسو رملاخ 4في ارطغل بلقلاتبل ىلست ا

 رفقا اذ_-هو رك ذا بلقلا لخنأ حايصم نكي لا ذاغةلط هسيفب نو ةرودكب اغلا ىطعت ||

 سارح ابسمنيو» تاهشل اتارودكن مالاللا بيل صآر هلام هوف . نلاحابشم |
 حاب هم سيل هناليفار اربملا سم ايمك ادا نكمل حابسملااذهر مير 0 لارا يفاورح

 (تسف اف اسر غسأ فاويح ماقمارزوا ةريصبلار صبي ردي قاوبم ا ى فلي لدي روس أ
 || لغسأ لام تروس ترامجر جا

 2 !مهنثاملا هلا اولمصو |] أ

 سحر را سور اما تاالا حاتم مع مالا نمدوفرافلاو دابا

 ينل اعطبغلا ملعا يزعل ِ

 004 ل
 هللالاق * تاب كافر الالم ودرس م

 (أ (املرقتسل) نال ذكرمشلاو ,مولذآلاة لجن مورخآىلا (ئرش ضعشلاو) ىلاعت
 ترا سهاو) عويمر كمف .لاردقت)اج رجىأ(كلذ) زراتالءبلاىأ !

 نامثىف' آ-0 ,ةينامت(ل زانم) ري سشي- ند .-(هانرش5)  دعنأم هريسغب بد -

 هتاف بلو موي دبث الر مدل |تاكنانيتلمارتتسإ وروم لكم



 4ك
 خيرا دوعكى أ (يدس لا نوحي رهلاك )يسعلاىأرةإ ةزائمرخآىف (داعىتحإ امون
 ؛(رمقلا لرد نةا-هل) لبسي (ىغبفي سلا ال) رغصيو سوم وقد هنانوتعاذا
 فاشل نع ضوع هلي, .ودنإلكو) هئاضغتا لبق أيالف ( راهلا قباسليلل الو ل يالا ىف هعما

 ىذاازي زهلاريدغترغتىلا كلذ بافلاوهو اهلر تسل رت هللارؤو سعو ىسفنالا ماتو يلالج ىهتاهالفعلا لزم او: نوري (نوححسي كفن ف) رمغلاو سعتلا نبل
 ىلاريثيلزانمءانر دقرمقلاو ةوغب هل اسر عج ثيح ملعب ىذلا ملعلا بالا دح أ هيلا ى مال
 ىلاعن قا دوهمس عش موالؤ أ حورلا سه نءرونلا داش .!قرمملاكب اعل انان باتا رخ

 لزني يلق انالزنم نيرشعو ةبناسع بلقلا نااكن كر غلا فورح بسح ىلع نورشع
  سوافتاو لاو ةيعم لاو تابنلاو ةبوتلاو ربلاوةفلالا اها ءذهولزنا

 أمظلاو يلطلاو ربصلاو ق دصلاوقوشلاو ةماللاو ةفلزلاوةخ
 اذانيقبلاوادهلاوةالولاو روتلاوةءورم او نيلاومركلاو هرقل

 اذهلو هاب مصتعي نا ناو أهلو هللا لحي مصتءاو تارقلا 2
 نمؤلل لاعبو نيقيلا ,ىتح كير دب ءاو ةيدزويعأ !لز اتم عطقف مالا#سلا هلع كلا

 بارغولاسلا لهلاونامالاررمةزنملوأ ىف نحل افلأ أذان هزانم ىف بلغت ارقرمس ىلا ريشي ميدقلا نوجرعلاكدام تح ةوخيو برغل اممم نآرمل اغا ىعي ق راو أر ةئمسا ىف
 :اعم ةبعملبا لصح هحونا ! إذ لع تن !ْم ةرضللا ىل هوت
 دزا | كاليلفال لمولوم سهم .الماك ار ديرعسن ىت-

 ةوبو قيغمار غلا ماا ذسهورثا ف ىربالو قذيو ىثال نبأ ىلا اسغت هسسفن
 ىلاهسهجوتب رمملار يستر ملا كرمال اهرونب هروتتوأ هدو, :سعلل !تناكتاو دوجولا نع هر قو هدوجو ىمئالئ دنعر مقل نأ ىلارمشب ( رمغلا كلر دتنأ اهل ىغيفي سهلا الإ

 ةيدوبعل كلف ىف دبءلأو ةسوبرلا كلف ىف عبس بر هرئان(نويي كيف ىف لكو) اييديعلا الوا دع براري يالءنكلاو (امررونيض زال تقرشأ و )لاقاك اهرونبروشن
 روش ناردوا مكحدكىروتمك اح نومصهوإل ىهتااربك اواعنوملاظلا لوةبامعهتناىل ام
 «ثدآمارتىارورد سيل ذقانةدلبلا تلف هيكح ىذلاة دليم ك اكو هيد شاب خان
 ةبناويخا ةبت مف نكن م[ ذك مك اح مه“ ارونوكبال دليلا اوندعي يدشن مك اه
 هللاانمصع جب املا براي نيمآنيبوصحلا بدجامو خو هسبح نم هقلاان سعه اهزو اتي الو اهءارر امض الو ةسوض ممواوف مهىتلا ةرئادلاىف مهمكح غن لار داو ؤسج مهلاضيأأ
 ةيناووشلا نمو ةيناويحلا ةبثرم نمةنطا !سمهللاو ةرهاظنا سها ساوحلا هند نم
 مهانيكغأف ادسمهفلخ نمو ادس مسج انام جر ىلاعت هور و ظمتوكننالىتدح

 2 ا ئ



 )م

 قر رهتتي نأ ةنكسص أ مع واى ءانلمحو ىلاعت ةوقرهظم نركسالو تورس المس

 انرأو هعابشاانقزراو مح ىحلانرأ مهللا لوقنو هلا ىلا عرضتت لب نوبومحنا مهفارقو مهناذآ
 ارد نيدفاما_>انديس-بط افا ناكابلو نملاعلا براينيمآهءانتجأ انقزراوالا ابلملأبلا

 م-ةبدشوميم ليم م ىس نيل ماسح لد تايح ىاوط ىوتثم لات هرك ني سداسأ ا مسقلا

 روي ولبعسداسلا ىلا بوفملا مسقلا نيدلا ماسح بلقلاتابحاي (ىئعلا) يىءداس

 : بلال ةايح يع ةزنم زف لان بولا يح تنأن يلا ماسح لوي
 هتايلف لب ةفيقح ىزانجلاهدوجو ةهج نم نكي هناف سدا لأ مسغل امظن ىلااريستكى فو

 انديس تافتلال ارهظمناك ل نيهلاءعاس- نكلو راسنالاو بولسقلا باقمةهج نم

 دايم ىلءهرشنوانالومرانديس مف نم هبتكى وتشمل نوكلو بولغلا اح هلأبانرعش انالومو
 « مانا تادركتاهحرد « ةمالعرت و بنجزاتثك إو ىوتثمىلاعتهلا

 بوتكمىأ ةمانسانلا نيبالو ادتموارثا داين دلا ىف لج نمراس ةمالع لن (ىنلاز

 ىاموكلالا ني دما ماس ىونتلاب ىمماوباتْككبسنأمو نيدلا ماس بوسنم بانيكتسصو

 ىات راى شكىشيبط ىو سابك يبميباي جم الىدابلاوه ناك طخ وهل ىوتتلا
 ماع ميلفالل سو نماي ىأىوتعماب (ىتجملا]« فوتش ماترد سداسمست © ىوتمم

 ةيسرافلاءابل ارسكي شك ش يول هبتينآ س دانس ميشلا ىوتنلا ءامتف نملالا ملا
 شمول ىوتثم كالاثماب ونلبالا قيليالو بولعل باصصأ نم كنوكل هي ده كل هتمدق نعم

 نيدلاماسحأب (ىنعملا) فطيم نم هوس فوطب ك ٠ فص شش نزهدرؤاريشم+
 دا] كف فطي/ نم وح فوطي ىك ارون تلا تاهملا طعاةتسلا فعلا ءالسه نم

 ارتتسم هلع انقل ظعيدمج فاطإ ل هوقو فوطي لم امال عوف رم نمو هبصتق فوط ىلع لعشد
 نم هلربخال نم ىأ ةثمدلج لكل ٍلدباا لوس ىلع ىوتذلل ء_جارفوحربعشو نل عجار هنت
 باوثلاو رجالا ىلع لس ل ءذص” لوح ان ال نركيىتحهذراعمو هرارسأ نءهربخأ ىوتثما

 قاب باتكسم ونا نالةمظعملاةيمكملا لود فطر نمتايئاعلاتاباردلا ورتب

 ىلءرسفم نارقالركتم هركتما ذه ىلعف نآرشلا نط ابلرعسا "و ةةيرطلابقلعتم
 ضرالاو تاومسلا قلخ ىذا هللاركيرشا ىلاعت لور ابن ىلع فصحةئس هنوكورتثلارابتعا

 بذسج هكز جواد-هقم « دئراك ششابو : نار شعإلا ىوذثم مايأ نسف

 ريغ توكيل اعلا دصةءنال تسل و ةسمقاب قش اعلا راكعأل (ىنعلا) م«تسينراب

 ةسمكلاب دارأوةغلابلادبفيلر دسم ارو .اعلا ينم شهلا انه نوكسيف بورما

 ا حرر للممتمملا
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 ةوع دفا ن ٠غرف لها دبأو فلخ هتمه ناثع بصم له هموقل هتوعد نم ح وفة ديسا دبأ (ىنعملا
 اراهج مهتوع ديفا ىلاعت ةوخبس> مع فاضيإلو مهل ةوع هلا الرخي ل ىأ توكسلا ةراغلر ذو
 هنبادعمو اصع لما حسسوتت هاب مماضْسناكورارارسا مها تررسأو مهل تنلعأ ىف

 برشنهسانماهذع أن اسعلا نميىنكمَتب اأب لامق نوذ (هيشلاا ذهثلنرغبالى بابلاغ

 ع نين
 نم ضرالا ىل_ءرذتال بر لاغق مسولع حوناع دذثنيف- مهم كذنقنمو موكل عمان نواعذب
 عيه و ناكس ىالالعو ناب زا تفك هج ىوشثمكلفلا ع:سايلاهتلا ىحرأذ ارايدنب رفاكسلا

 بالكذلاحابن ىأ ىالال_هوثو نم حرت: دبسلاةر(ىندملا) هب ناو راكي شارزددرك او
 عحريإل مهراكئاوةربسلا بالكن عط نماذكع جريل ىأ ادبأ همي رط نع بكرلا عمجر له
 © نتربسردارر دبددرك تس لس ىاغوغ ايو ىرتتمهداشرانءىلولا

 ا اذك ال ارخر نركب ل ههتعرسوهريس قرمشلا باكملا حابن نم ءرمغلاهرشالباوأ (ىءملا)
 (!كافردب ىرنثم ل هداشراودصصن نع عجربال نب ركدنملاةرب_ىلا بالكو عوع نناف

 ىلا ثيدحلا فدروو المع نسحأ مكيأ مكولبيل ىفاءهللالاق

 مقسةرعنن[كسدراذ كن هكنوج لى وتم اها دعاس هيلع به مد اذه ىلعف

 ىذا يمل تيوصتلا'لاذلرتيإ بلكلا ناال( يملا يله نرجاردوخ

 ىريسالرتأالابأف نعطلا نعاطلا لريال ىأ هعضآوم اهسلا ىف ى كرس لرعأ نيم ىالرونلارثان

 هكريس هكنوج و ىرتتم امن هللا ىلاوعدأر ةصصللا نمولخأ الو ةمكملاو فلا ءامسيف

 للا ركن ان(ىنلا) عكدوب ينوزنا بج ارارركثش سا: ٠ دنكنوزذارككرس
 عفنرتل هندايزبع طالخالا هجازنساب يس رك هيرلاذا ىاركسلاةدابزا
 فملالا ةيسضرملا فالس الاركس ىلع بصقرشأ دازاذا نهلالارهتلا لخ

 م يرفكسارهنكردشابودنبك و نيكنا نومه نادل كرسرهفإلا ىوتثمزنزلاو
 جالعرهو نفكر سلا لسأو نكرلسعلاو لم ذهول علاكفطللاو لكني هذلا(ىنعلا]
 رمقلا قلخا اذ اجالم هدحو لل الو هدحو لخ ا نوكي الوةين امبحلا ضارمالا ضعبل

 'بضغل اوروقلا«ابةث الل مزاللاف امهبممح جالعلا لب امالم مهلنركمالءدحو فاطالاوه دو

 1 تس بببصمما



 "ىونثملاعلا ماظت رال ل مركسلاو لاو فال حالنا لهالو
 لجل نم ص هنأ للا ناكوزكلا نءةسقان جيناشردلا ئييفكرستادبا ه لخزدرأ

 الدتعم ناك اوخالاو ل اعفالاب حاس دشرلانجازلل ةدسغلالاو>الاو لاعفالا 5
 نيبيهكر. ال لصلا نافلاخ نييك رمال أ لمنا نع هلسعةحرخ أنا اوبحأو ل اعف ىف
 اهكرس ىو مرو قعر ارخآلا نم امهدحأ سمن نان ةتومملاوةوالملاةاواسم
 ةيسنلاواعالموقلا كلاذل عئاولا نانوطلاو را ,ءتادوحوملاو قاارصلان متوعد مخ رفيرلو مجفطلن ىأرثك [بصح اند سركسرحب نكلاب ةؤمامالكالاولاةوالخ جرو انديسىلءاوب سولو حو مرذ(ىنعلا) مدن ترو نوزتابردارحو ه در
 (ينعما هب دوز ىئملاع لهأ هكرس ين سو « دور صزاددم دباروا نفل ىرتتمةفاطالا نع
 ىماوكل هذ لعام دف دايز مهلناك نم! ىيواغلا أ دعناددم ةجاللاو أ :رئاركس دايز مركلاو دوملارحج نمدلناكو ح وان ديس ىلع بس مالاودوجلاو مركسلاو فاعل اري نكلو
 لاترى أ ةثانةردقر ةوة4ىأ ثرقةنات لكلاب ذو وف فاك دحاو (ىنغملا] يي ىلبل ادبعنآ تل نرم دلال | نوذنآدويمكف ل الك د حاول |

 هسشنو لل الو نايصعلا نم هلو مرجان فت! كونو بلآولا هناحالط_ءاىف فا اغلا
 ,.ه ىلع ىل املا سلط ى هامه تعمتراو هناا ىلع هردةالءنمىلالا دبع تاحالطسالا ىف ناش اقتالاقو نيه اصلا ىلوتيوهو ى امنهقلا لاتلاجرلا غلب «لاكلا ىف «ذلب ىتتالذملاب إ
 زوكملا لاذ روشح ىقزركسلا ىلارحجلا نم يب رطناك اذا (ىنعللا) مدازوانا شيب .٠ دود ىهاروردابردزا هكمخ ىرنثمة هس دون الثوأ نسوا نرملاو فدو أف ى:لك اينانوالؤ أ اسزوان ديسس فا داوأذ هيتس :لكجلوو هيلع بتم لكزامومناوخا |
 رمت :« طاوتم هروضح ىف دهقتو ةسبكر برضت ى عجب ازدوصحرأ]

 راصريهقلاو ماو" نا عذب للا اذه نمر (ىنعما) هي أ مظعا ماندش نين هكسح 8 لو شي داتا وتسهل طب يدل مدس لاشلا ذهاردمسانروصبلا عبجناقرعبا اذه صوصملا ىلع (ىنعلا) جب همدمدو لام نا د دينش توج و «مهاهايردك أب ايردنباهساخإ ةوذلم ةغيقملا بالط توصجر ْمأ نو ةفيقط ارحب نم دقسم مظم ينعملا فوربقت ةروصلا لود ا ةردقلا ةيأمإلو قمل ةردق نم ءابلوالا



 ٠ هج جو بدور
 نماةول -ةعارب ةح ناكو لو نأ الا كا او لفاقراس مظفءالامبس' الا أناس مه
 مهيب اثيرك دلو قاعه لا ابشالا بج نم مظأ توت ح ورينا .ارنلا
 3 ولة ؟يصوتاغصل اوءامسالارهظسناك ل امن الا نان
 5 'ةرو ماار اي ةعابوهفذك ئالملا دوصسم ناك اذ هلو ةءهأالا
 هديلعباغو حوااتديسوهو لفالاب الستمراس مظعالا هما مسا لاق ءأ كح ىربكة مدا
 (يعلا) م تاه درك مرعُشزا نو نبا .٠ تآهحتآ اينأهجنبانأ اردو ىوتثم

 هب رعل امها عتب ناهد ىف وكي“ ايما نملا عل !ذهلاعلا اني لاعلا اذه نارك نم
 ملاعلا ف ةرمشو رع ىأرو قال املاعلا نراغاذا ىناغلاملاملا ىعي مايملا ينعم ةيسر راثلارأ

 اويراقاذاا .ذ_هودأ اذكمدعلا بناجر اهو هئايح نما.”اور اسءتلامين نم قابلا

 ىونثم مهم اصقناولعواوربحت هتان سايندلالهأ دال مهفرشاو دهاشو ةرخخآلالهأ
 (ىنملا) «تستبسن هج صخاابارسخ هرو « ثتتررساتو كنتثرابءنال
 ىأ هشسانءامو هشسنامفرشالاو صخالا عيبشماالاو مينا ةرساقو ةةيضةرابعلا هذه
 رع عسناللخ#أ |ةسبنإ ترلامذهرساملاوقيضأ تارابعلا لسه ىمت امون ةيسائمال

 تقواتظاذما اواجادا نعرصاةوهو مل افملاللا يف ىناعملاعشو ىلع فراعلار ديالو ىناصملا

 نان نكمالمب دملا,ثداحلا تارقا ذكولا ةيساتمالودرخآلا)هأ ماين لا لهأن ارق
 نك ءالووهالا ردن قس فرعالو فره ةغيتحو لنهج هتلاتاذفركمتلا

 لعفرلو غازلاو(ىنعلا) جدتك خطك نسور انكم
 فيظنل اهيوس ضف ىتمبيل داعلا نكلو ناب رغلاىأ»

 نعل بدسوهنإكلا نع ليلي غر شال كل بارغلا توص نم شعتوتب ناكولو ىأ ف ءطالا

 !!اليسانلا دسأ درو هنال هفلوغيو ريك ذنل !نمدشرم ا غرشبالا ذكركست ا

 ارادب رخ سي ىوتنملثمالاةلثمالا مت« اياوالام
 ثبام لهذي قوس ىف «ةمكحايشالا عب جهنلاىنا نامل دع (ىنلا) ياشياملعشب

 مجاول هناف ايندملا«أثيام قو ب هارأو لغتسمرت .هلدحاو

 500 0 ”اذغراتللو لفت
0 0 

 سس ىودم ف



 دولا ةغارةسغيفحلا ةناعم يف
 رك ىونشم ةيملالافراعلا درو: اريذ ذل بةوقو توق ىناحررلا هغامدلل
 .اوةمختلا تناكولو (ىنعملا)ي دوناولحوركّسارثلسو كلوب ه دوباوسزام

 : اول وركسسبلكل اوريزم للا ةفرمجلاو ةسسادخلا كلت نكس ةحقوةسحخ أ
 ددثمو ميش ايلوالاو“ايبنالا دتعروصمتأ او قسسفل لصاملا بي نيبيطللابيطلاو بي
 ىندرك_ابرب اهيا« دئنك اهي يلب نب نا ديل ايرك جووتم ذيةىسقلانايصعاا الهأ
 ءابملا نكل حالصلا لها نونعطب و مهفوف نولمضي قال !تناكولو (ىعلا) مدع
 < مهن يذفا نكسصمل ناث املا «ائيلنا تل ءفولو ىنعي رودن ةراهطلا ىلع
 هجرو ه دنثك ناكفارمزنارانهحرك » ىونشم مهربهطت ى ع نوم دقيو نوعسي
 ةتلادابعل ل صوتو الئاتاهمرثنتت ايا تناكولو (ىدعملا) يدسكم ناشي ربداجناغلت
 ةعينشلا مملاعتابووضحال انواع نوما ناك ولو ا موكله: دسشو املأ نيمحلاسلا
 ناينادهثزا د هرصثوو دنكوموكربامل خف ىرتنم ءازملاوةصحبتلا مهلاوقأو
 لمتلا تيب ىلعو أل كلا تيب وهو ودنكو ل ملا ىلع ضن لحخلا نك (ىنملا) هيركش
 سنتا باصصأ ناكو لو لوغي ةاكسصر كرة مالا مل ارسكم بارج ىأ نابنار شل اى مو
 لابجلا ىلع اهدهشمضت للا نااكنفأ ىكارالق 0 نإلوتب و موعس انياه نو رتب ةرامالا
 مسه امسح دوش نوعضي ةفرعملاو لعلب زاوةمدقملا لها اشيأاهريسغو راصتالاو
 ,ز و دئنكبم كح دقي عازل وشم ةريدعلا مهنتك "ىف مهعامتو
 مس وأب , رتل امسلا ةلزنم مهنيذملا ىرهلا لهآو سقثلا لأ (ينعلا) «دنتك
 قاما نسح قاب رثي مهموعسروفلا ىلع ودل غي قاب رتاكمه نيذلا ورلا لهأ مالك.لا نو نمو
 ,ةحال كل امعأ كلو انل ام أانل مهلاولاةراكنلا اودازنناو لا سلخ نسحو
 , ىركشينوج ل كت سكت نأ هج نبا ىوتنم نيلهاجلا قتال مكيلع مالس
 :عم ةرذةموصخو برحاهلك اهلارظنتامل اينالاءذه (ىعملا) مب ىرفاكاب نيدوح
 ,ةكسعلا |لهأعممالسالا لهأ ن اا لصاحلا فالكلاب رفكملا ل هأ مم نيدلا لهأ ل اك“
 بلطلا ىف ةرذلا كنتو لا هلا بناجر يسطتةرذلا كلتالثم (ىنما) «باطردنا نيعىوس كودو « بعد ىمهرذ بت ىوشم عازنا بنل تارذا ذك غاؤلاو فالعاب
 تاردرماحلا سأرلاةموكتملغسلا فاوطت ىرخأو دلعقربطتةرذو (ىنسعلا) «ةوكذ أرهانيسب ناشيلخ لنج « نوكتركسحي دناوالا ةرذإو ىوننم اهي بناجريدطت
 اهناذ لك امى أ هناك اش ىله لمعي لكل فىلاعتهتلا لة اهنعيبط ىلا !لئاماهنم لك تانناكلا
 كرحلا قنوبراضي رابتعالا دب ورخالل فلاش لاعقالا بسحب اهنم لكو اهنعببمل ةيساخو

 توكحسعسلاو



 لكس فلات !ليملاىلعفل ممر دارأو ىلعفلا مرح كار ظنارخألا عم مجم لكتوكسلاو
 نادحزاتهىنعضلنج 9 ىوتشم ىعبطو كوقو ىلعف ةثاللا ورمل نان كرم اورخ آلاىلا

 .!بورذا نم ىلا برحلاو (ىنعملا) 6 نادبأ 05 ن

 تارذدوجو فوه ىذلابرحلا لوغب هنأ تحفل انتل الا ذ نما

 ملاع ىف مجتابهامو ينحل برها نمْئان مهدو>و قرهاطلا فئاغقلاو ىلعفبرحتا
 ارياغتلا اذا مهفاوىرو هلا نعت فلاضضلا !ذهنا ملءاورباغتلاوفلاذقلا ىفت ىغملا
 ءاكملادنعاهل لاشي 'ةداض!ايزاخدتا 0

 11 ,«لارؤ ل
 :ةملا خل ابرهاظلا ىلعفملا مب رس لمفلاب نويرامتن مهناك ل معلاو وتلا, ةةلاضتماه ا: [ر

 ىسدقلاثيدحلا ف ىلام:ةوثو ىرهتلا نكلو تيمرذ ا ثيمرام ىنعما ذهود لاو دملا
 ةيدفلا,تارذلا نا انرعشأو قم ا سمئلايو ماعلا قلخ تارئلايدارأو ريسن و هعممتنكو
 ٍدشوم هرذهكنوحإ» ىم زمتلاب تب كتلاو بعل كرت لقاعلا ىلف مودعلايشلا ةباثع قمل
 مرذلا تشماادات (ىتدهللا) ينمو تسديشروخ لئج نونكا شكلجا « سنو سفن
 ااودوجولاو ةرذلا افلا ن وكس سفنلا عملا برح نآلاهرذفا كل: برق. سغتلاو

 لاذ رح ناكل طابلا مالك او ىراجلا دوجولادح ا دوجو «نم ىذا ىنسعب ءاغلا متذب

 ءاصعتةرصسلا بلغ ىسركو «موقهللارغأ مالسلا هيلع حولك ةغيشملا سهن بوح تقولا

 |رئاس لاو حأ «بلءسقو بارت ف شيما مزه ءابدنالا عاشكر نوعرف قرغأورغأو
 م رمجارهيلاانازا جزا« نركسو عبط شننجىرزا !تنربإ ىونثم“اءاوالاوءايب الا
 ب 'نركسلاو ةكرملا عسب !1كلن(ىغلا)
 رعبا ف ىونشم ملستلاواضرلا ةبنرل ةوسر ,نمالا باهذلا اذه ناكآمو نوعجارميلا انا نم
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 انبسفن[ نم برابان دعب (ىنعملا) مي ميدشعضرتسملسأ عاضرزاو ه يدش عحاردوخر و
 قالخألا اندوجو نماتعفرىأ عاضرلا لصأ نم يعضرتمانرسو الرعب نوح ار انرسو

 كتردفو كتوقرح ىلا انل_تواذسمب و فرصتلا نمازولخو ةبئاسغتلا نما
 7 دارلاو ىلاعتهت باطلتاو عتتلا عم 0 او لاوس نما

 دب ايلوالا 2
 مهن لام هئلارب ا «ءافتناو مهاةم رملا ىلاعتهئاةردق
 ءارع ورفرد» ىوتنمدحأاونك ه4 نكي لو اوي زودلي ل ىف امتهشا آو قمل لاما باع

 نمل رط قينماي (ينعملا) لو سأ ىبىالوصازا نز مكفالا « لوغز ٠
 ىصخالا دل دس عل لست لو ازجاعو ربهم تيغبشناطبشلا لوغلا ةسوسوس: نع ورشا

 نم لومتتاللوسأ الب نأ نما ىهلالا ىكعلا

 80 مانا رشا 3 يتلا ماقرأ
 ةوهشلاو بضغلاو دسح او عماطلاو يصواترمل اطيشلاو سنا نال ةقيقملا نم

 بجاو اهتعزارتحالاو لفلاوب 1 َ
 ثاطيشاا متعبتالمكبلع هقالضفالولو

 د أ نم مكشما زان -تحرو مكيلعءقل لشفالولو روثلا روس فات لاتو الثتالا

 مالا اناناشين هيك اهلين .نيحرلا عماصأ ن هب .
 ون ىف ليرم تبا لاق اءالهو بولا بل مىلا لو سولاو دوجولاءانق !انب قيااللا اذنك
 0 .بيرح اهوزح ناسرد و لوم لا . بط كلن ىلعف الث 9 ىع نما
 برم او بعسو لوهبرح ءازحالا طسو ىف ف وةلابرسلاو ىقبطلا بر او لعذلا برم

 اذا هوبي وهتبإ وطرومتدوربو عسيطلا رار | ةرارح ىعيطلاو هدسضو أ لعام لف



 اق
 فلام اهم لكمسطلابواوهورلنو بارتوءامرسسانعلا نال ل اكسال اذه:

 رانلاو باطررا#ءاوهلاو سايدراب بارتلاو بتريامانا دوز

 8 2 ذلاةعب 9
 ةرتسبر هل ىونثم كار دج ىلعوتسم هت تيب لكنك مك اهدسبكأ
 /رمماك ةهد رالاة دمجالا كلن نم دحاو لكسصو (ىنملا) ب ر رش ت[هدننكسشا ناسا«
 ةسوبيلاّتل ازأة ب وطرلا تبلغاذاد ديلا ف ررشلا كلاذدو مءارساكءاىلادومعال_ثرخالل
 » دويدادضاربقلخ ىانب سب ىوشم سكعلاب و ةرارحلاةدورباارسكمت اذلكو سكعلاب و
 بوس نمورجالدادضالا ىلع قلملاءانب راسدعب (ىتعملا) جي دوصرشزا ميكستجام مرجال
 فا با ,.خآلا رم انكسس :دئاذلاو ررعغلا
 فلاخم مهاب ره « ركدد[فالغملاو-ا تسهل ىوشم فااذقلا نمءازجالا لفت
 لا فل ارمالا قسم دسحاو.لك تالمسفلا لاذاةنن ا ىلاوحأ (ىنعلا) 4 رئارد
 ىرقفو ىمتسل فلاذع حو ىمخل فلاذخىرورسخرخ ؟لام فلات ى لامك ىنسعب
 ةدضنانالا قش الام انعلاةفئاخم نم نالىانغل فلاخم
 زافتاماك ميكو ةلينامحرامارطاوم نان تاطيثااوشلل نيب
 تناوا اولاقت ناطيتخنهوالادتحأ نم مكه تماما .مدلاثيدملاق

 قال لاح لاو هلا ضل سايت باسم يتامأ شالا انأو

 ٠ زىاردوخءارمدرههكنوج إو ىوتتم ةفلاخم نحو تآلك قر هظت لا لاعفالاو
 صلخامىأ ىقب رطعطقا سفن لك ىفااملا (ىسعملا) هي مكنوح راك اس سكركذلب
 نكس أ اذ_مويلاعت هتاىوسامم هترعأ لوةيناطيشلاوةبناسقتلارطاوخلا نمىلق
 ءااود اهتالا ىلع ر دق, الىأ اراكبترأ فيك ىربغل دغن ىلا .عت هللا نم ادسي ءبوا اردكم
 توادش سمذختت نأ لايا ايندلاقاكم مم ءادش رم ىرتذلنا اىكلا -ايندحآ عمةبهلاو

 نحر د ىركيدابىكب ره « نيميهلاو-اىاهركسشلج ومط ىوتئم يزعل لر مص عميضتق
 رخآلا عمدةللاو برحلا ىف اهمدحاو لكن لاوحأركسعج واير ظن اهيفناب (ىنعملا) ينيكو
 بحوء اجلا ةراتوتاءاطلابةرانتآ لك ىف ةرياغضو ةل ديم لب داو سن ىلع ةلباث تسلا

 فانو) ىو ىلهفنادسأو نيولشلا ماما ذهور خآر ركل فلا ئاركسعاا ايندللا
 هيلاو) كلكم نآواهضتقمدوجولا هتدايع نم ىلونامالىأ ىئفلخ (ىفرطن ىذلا دب أال
 اوحلاصت(لاذا لول لاهتمام نلالج يا مكرغكبكب زاحصق توملا دعب 8

 ةفيقح ا ىلا لوسولا نمو قيرطل | ليمكتن ماوه كل رمل اولص:ال مك اوحأ



 .دو ةردركسن إل ىوذنُم مصخلا ضاخشااذنهو
 لكشلاوليقتلا ب يرحل !ذله لم ا-ةناسغن كييف عقاولأ رن اهيننابو (ىملا) يتاركيد
 جالس !ىلعر هردقتإ اذان ةبعس دو هدخو الك ماب رح ناذو ل دوحو ىف نا امل هيفرظ:ا !نةماو
 عشا مث كلن حالسا ىف عساةهحالسو ريغ حال ىلع دقت فيك اهحال سولت

 نيزركماب# ىم ريقلا سو المأكسمتالدع, فاثارطشل اف لاقاذهاورمغلا حالا ىف
 كصاختىأ كي رتشبالإ أ( ىنلا) جدر, تكترشلب لس ناهرد « درعاوتةحلتج
 نكمالا هيديلا) اراك فالاورحلاوملا | ايا .نمالهو لج ملا
 أوه ىذه ملاعلا ىف كيهذيو ىلامتهّلا اتعب الا نركيالا ذهودوجول«أنف يالا امص الهلا
 ىونثم ناولالاودادضالانمىلامللا ىهلالا لاعلاوهورا دك الا نم فاسو نوللا دم
 لاذو (ىنعلا) عتسيئدادضازابيكرثتاهكناز « تسنداب او قاب زنا هبتآ 9
 ةلاذىمي دادضألاو بيكرتلا نم سيلملاعلا كاذثالماولاوءاميا اري غو هسيلملاعلا
 3 اذهل: ةاملاكر سانعلا ىمبكرمب سيل مل اعلا
 . ارد دناد. زا ىناغت نبال
 2 0-2 دش نكيلا ل دضال دضلا ن !نم
 ىلا لالالا( (قملا) مج :ةحطو سعت دهان دعسم م ريلتن
 ىلاعتهللا لاري رهمزاهدن نكي و سمبل بأم ةنملا نمدشلا ىفن ريتال
 نيلالح ىهتنا ادربالوارحال أ (اري رهمزالو سعت اهف) نو دعت (تو ريال) تان ة روك

 مغسل طل ارصلا ىلع نيتباث بسك اراد ةجينمالا فنيا دن

 املس «اوكتنرلو-أ كنر تهل ىوتنم طي رغدلاو ارفالا فرط ىلاهيغئازربغ
 كوامملا ماعلا نع تالناولالا لاما لوسأ نوال مدع لاع(ىنملا) مايكتب لوس دشاب
 ناولالاو ماسجالاولاعل, !ل_مآو هذ 4نولالىذهلا ةد حولا لاع نحب دو دو ناولالاب
 .هدوحو ذأ هلال 4 ةرطسحملاعلا ذه ىف ناولالا عيدج نول نولالىذلاملاعلل لساولاةرسسانعا او
 ىرخ ىلع نرالا مدعاهاس أ ناولالا عبجو ملسلا اماسأ بور ورا عبمجو هنباىوسام لري

 ةلطساوبالا تانالتخالا تناك امو اد الو برحالم مالسالا ةرطف ىف هوب دولوملك
 لسادشأبل سو «فاثو مغربنيا لمت سن اهج نك ىو: 2هلاقو راشأ اذهلوضراوعلا
 ايندلالاعاذه ىأ ماعلا لاذ هصأ مالاو مغلابهولمملا قاثولا اذه( علا هي ن قارثورسعر ع
 كح يله لسولا لأ قارلاو رسما عيجو هن وايد اع نال ىسيئالا لالا هس
 | رمه هيف نكسحي مل حاورالا ماع نة ناكملعو هام نع مالار وظفال سفت» انلصفئش لك
 رج تارسملت كلا طوبملا ترمأ|كلفملاعلا اذه ىلا لزنستتولا أل قارفالو



 هنت
 |عفو ةيمذلا قالخالا نمتنروهتاىوسام الرتب ل دوحو تيتقأ اذان قارغلاو

 رفات ىلاعتهتايل'لوسولاكأ لصحو ماعلا كلاذإتل سوو ةيناحور ورابع ملا علا ذه

 فلاخت ناو ىوتثم ناميالا نم ةمسهلاولعنا مل عاوتايل اعلا تاجر دلا بلطاو ىنالا نم
 بيسىأن مانرببك ا(ىعملا] م اردادعاناثدحوديازهحزو امد

 داونث ةدحولاملاعبدسىأ نمو هيخةفل مالو قرخالو مغالىذلا لسالا !ذلهل نوغل اع نحغ

 دع .رفرددوخ ىوخ ه لسأدادضارابو معرفامهكنازإلب ىوتنمدادعالا هاله هتمرهظتو

 بسم ةداضتملا ةعيرالارماةءلاوعرفاننآوهلاؤسلا اله باوجو (ىنملا) هيل ماداحتا

 دجوودادضالا نمانم بج بكر شفا اذ ض غب ااهشعن!كاوحأ نوكلأ لانو لس ارايتعالا

 لاوح اعيطلا بسد ادشالا نسترهظف عر :رفلاق هةيط دوج ردتلال مالا ءدعب اهم

 أ لاوحالا نم ااسلااًربب ولا ذان مسجلا ةبزابتعاي#ااهخلا لاوحالاتناكف ةفااخم

 نكس ةبناحورا ةبتيم ىلا لصد اانا لاوحالا نمص الم لاا هلرسبالة بنا ءسملا

 ةدغولالاوحأ ىلا لسووةداضتلا ارس انعلا مكح نم ةرورضلابىرعة ينام لا ىماجناذا

 #«تساربك ىوخ تن نياوا ىوخ ه تسياهلسف ىارو نوج ناجرهوك ل ىوتثم

 هللاقلخ لب اذه سيل اهتلعخ ىأوأ ىو كيلا! حورلارهوج ناك امل نكمل (ىماا)

 *اروناك ان حو رلارهوج لوقيهثاك ةأع/رالا يأ تءلا لوصفلاب دارأو ىلاعتو "اراب
 اذهعبط سيلا عبط ناكفىفا رمأوة وت: ادلا عيئابطلاو عب رالا لوسغلا

 ةيهلالاحو راو ماكتمو ريس بسوي ناذ ىسهلا قلخ اهب لب سما
 هحورتناكن م اكف ىمهلا صا ههطصو ب اه ةغلذتمو ةفوسومتاغصلا ءذباشيأ

 اب ولةم مهم-جاولعجايلوالار“ يالا ناسك .هلابوأينام جدي رو هفس ناكل ةيولغم

 قلاقلاا يملا اه صوايرح ىنعلا ىف مهحلصو مهب رح تاك اياوغاختو ممحورل
 ولختلان :بااو.م احورلاو مسعأل بي هثالو ةيئاسنالاحورلاب صوص#فاستالاو

 ةينامسملانمناسنالا ىرعنولاذ ةينابرلافاسرالاب ف اسئالاوةبهلالا قالسخالاب

 لمحولو داعملالةءو ف اسنالا حورلا ىلا لس الو يناويملاحورلا نما سيل ةيناسفتلاو

 قعارءادو بور ا نءاوغرف ةبناحورلابامصتأ اذهلوةرهاظلا مولعلا قع ربو تالإكلا
 | ىفحودمملسلاو ةءومذم اهلك ة يرام انا مهوتالو ممكعت ةيناهسملا امصأو اصلا

 | هك يندر « تا ملص لوس ناكئيب امكتجؤو ولاقت هعن دارا شألاوحالا عيج
 هللا ىف ىبذلا برك حاصلا عاونال لو سأى ع بورح رانا (ىعلا) «تسادخربب واذلنج

 هيف سيل نيل اعلا برواك الءارج او نيدلل ءالعاو ىلاءتهتلا لحال رح ناس ل--وديله

 لرش لى اعت هلا مأ بجوم ىلع ىفامسخ ىوهالو فافن ضرغ
 ارافكلاد_هاجىنلااأاب

| 



 هنا
 تسال ىونمم لاو>الا عبي ىف موملمع سيل برملا تامل ميلع ظلغاوميمفاثملاو
 ملسو هيلع للا ىلسىتثلا(ىنملا) يناهدرددجخك ب بلاغ نياحرمش « تاهجودرهردةريحو
 نالمقلاهعسيال بلاغلا اله حرش ن كلو ىونوبلا الا رلاعو اين دل لاع نملك ىف
 موينلا فاي وئابدالا يدم ايناها ىف هلبدقتايبلا نعج رانوفسولا دئازءذسو
 3 نالاديسهنالةرخآلا ف باامو مايا
 ءايدن 1تلاقاذانيملا مويرسسنملا

 هبصم كملنا توعجمام (ىنعلا) 6 ديب .اوتنزكا ارنوعج
 الو ريبعتلااهنعنكمال ا قا داتا شاد اواتتياشي [ لا عتساو
 نععاطتنالا نكي جال كل ءاك لاعتساو هلكب حم نكم لاذ نرعجمام .لثملا ىف مالا هه:
 برش ىلع د> ار ديالا هئاندلك كرتبال ملكك رديالامىوف ىلعأ لعل اهمفديعذلار اد
 أو ىوفلا بلاغا ثلا اذكشطعلا نمارا دم مديامبرمش رتب الن كسل نوجا مسبح
 ىرخإالو أر .القوشنل نان ظسلا: اكل !الو ظفال الو مشلا وى« ب الءرلرسأو همواع تناك
 ىماملك رتب ال تلعاطلا ةرثك كلر ديال مو قوملا ذهاج ءواهل نايبلاو اهنعرمبعتاا نع
 تنكناكلاسا(ىمملا) جىوتسمر حدك ةجرف «ىونعمرناتطء ىدترك و
 ةحرفلاو ىرهوملا لاةةرغو ةجرغمب تشل [ى و ف لم اىوتعلارغلاناشطع
 ةقدلاوةفرمم انها مدارل ويخرب ءجش 3

 ءارسألاةيدمحلا ةئيشمل ار عع نم بلطي نماب لومي هناكع است هالاو دهماودماو لغونل
 ده اوميفةحر داو ةعدتلا هتاتدوهناكت مهفارا اري كو ملا ملا ةيلعلا فراعملاوةيذاا
 ىوئماارعيلا ءامبارمش نم ىو رونا ساروا لك اهي دبقئدواغيلبا 0

 أرصلا اليرسيإكناي ملا ةقيطار ف يراد :ةيتاار صب ةفراعمشا

 خالابونعمضب رشلا ىوتإل ايو رلصتلا
 باقالك ثاءاكملاو نامل الا نام هين هراكمأ كلم ىف غال ةلاسخ اذه كلرس ملاذ اهناع
 دنك ادي دوخلنر كلي يبآ « دشك اونوحوج بازارهكدابإل ىونث» بامحغلاو
 هوفسرهظاالاملاحلا الاذىل ءاملاف : ىرونلاءامنعتتلارعؤب الءاوهلا(ىعلا)
 مولعلا ليم مدمن ةتلعو لعل امولاو هيسشلاو رك كلن تلاراعتساهنولداحتاوا
 ابىوتلا طاضلأو رصلاتةوبثلا

 :[ رفراعمابلا هرارسأ :دها مق ءردت



 نم تارابعااو ظاغاالا نمةلساحلاتاهشملاو لوكشلان نعفرز ملا ناطق رصلا نم
 نيربداج زان ىاهخاشإو ىوتنم فكس و ىنعذلاءام نولداحتارهظر ى :
 ةناوذي رطااناجرملاناصغال كانها رضا (ىنعملا) ينيس ناب بازهتسرىاه»ويم

 تبانلاىرطلاملءاا ناب منا مغال ةريصبلاررسرب رظنأ عن حورلا«امنم ةتبانلارامث
 ةروسلالرختو قيقا نانسي : ا اهرامأ جاو حورلا

 8 ال اامونمج رخع ن وحرلا ةروسف ىلاعت وق ىف نيدلا مغ راةىنعللا

 نارين ناجم ج وحى: لارصجلا نمو ىرسسا اراررسالاراؤنأ زلوتل ىولعلار لا
 مدوثايردودراذكب همها « دوشاكي م دو توسوفوحزتو> ف ىرتثم ىلآلا نعل
 عميج عش نفنلاو توصلاو فرحا نم ازاسم وحسب فب رشلاىوتلا نال (ىعلا)

 نمثحتاو 1افل الار |بتعا طقسو تاءاكارابنعا عفترا ذى عبارحجرم

 نمامور مش ككى عملا كرتوىوتنلا اقل رو هرمتعا نم نانا ونعءارح نوكيا
 نك( ىنعلا) مب اهتاردنا مدرك نا هسرهو اهذرحو شو فرحووكفرحإلا

 | نمدحاو لكف تدحتا اذا هنا لكف ورح لجو هنالك ف رح عقتساو ىناحورلا ىوتثملا فرح الثاق

 سافنالاو تاوسالاو فورم ا دية نمىوتنلاهجيااذا ىنمي «اهتئالا فاسو رزوكيةئالستلا
 ورجالاو فورملا بج تاو تاماكاو

 ا 5 اًرلا فو تاماقمةئالث ىف مهانعم نكلا (ندملا)
 اوفلغي ,بارتلانملسالا ىف وره فيطللازيظلاو هيطعمو زيكا ذخ لور أكل وعذ
 |رمثحل ان بارتل انيعاونا ”وبارغلاو هو مولسأ ىف اوء>رو روصلا نماورع 0
 هكره هب دشن ىنعم فو ترو سدس ؛لاخؤو ىوتشملا# مهولا اذه مف فونوكينم ىلءرشالاو
 لكبارنلا ىنعمنكيإل نكلو بارتلاةروسناكو لو( ئسعلا) ع دشن ف شي وكوت دشدبوك
 بارخ هنم ماو بارتلا ةرو سرا ىنعياب ارتنا ككسصام ىنعيال4 لف ابارتراسس لودي نا

 هحو روذئالو هعمج ىنغبارذاكناكو لو ني لواءارن نكي ىنعملا ف نكسلو ةسأقلا ل سوو
 تاهجردوإى ونت ةيناث ماجالاكحاورالا نكست لو حورلا ىعللاب

 ,ظننمو ةبقرتم|ءل اعف !( نعل بر فسم هكر براه ثرو
 لكعاو رالا ف لوغب هناك ةرفتسسمةراذر يراه ةروصا ا نمةراتةثال ثا نفدسحاو لكما



 نمل

 ةراق مم لكو رظتنم مسهم لك هللا ما, هكسامو هيطعمر زيف دخآآم هوة الثلا نءدحاو
 رشا هليا دنع انعم يدلك ةرو هلل هتيح لبقو هملاعةرونص ىف ر نسم ةراذو هملاعةروس نمران
 هتلارمأ قأن(ىعلل) دوش درت شمماز مهزاب هدو ر رد و ررو ردي سها ف ئوتشم

 هلا يمأببح او رالا عجل. زأتف رو هلل حور ايىهذا ىناملاوحاو رالل
 وأ اناويحوأأ اناسناناكن'تاقولخا لج ىعب امهم ىرعتو درو روصلاو ن' ديالا نم ىلاعت
 ل نال ىنملالاعل نوعجربىلاعتمأبو روصلا نونأي ىلاعت هللا سمأب داو نان
 يبا بلا أذ هو نوعحر هيلاو ْئْلكت وكلم دس ىذا ناصيسخ ىلامتههالاتمتردتوهلادس
 نمو سحلا ملاع قلما نمدارلا:نيلاعلا برهتلا ٌكلرابت سمالاو قلما الأ ىف امتهوتىعما
 قاع اللات نم تسيل حورلا ىنعي بر رعأ نم حورل ا لف ىلاهنهلوشب هيلاراشملا ىندعملاللاعسمالا
 بكار تاج ما تروس قلخو نادب شمالا ةوقلم اكس ىوتشم اهرستوكردتالف
 مالا هو قلما ل ىلاعتدقانادعب مان :رهاظ كل ةروكدلا ىناعلاتناكالف(ىنعملا)تارب

 حورلا ماعوهو سمالا ملاعنا عنف 'مسم او ةروصلا ىله ةبكارحورلاو قا مم اوةروصلاو
 .٠ ءاشتابر قرد بوكسوبك ارو كو ٍنإ_ذالافنادوجوءروصلا لاءودوقاملاملاعوأ

 | نك ل ىلاعت هللا ممأب ام بوكرملاو بكسايلاتاك قلو( ىنعملا ) ب ءاكر اير ناب ومار در مسج
 حورلاو ىف اعتهننا باي ةباشعوم ىذل(يىعل لاَ ارهإو ىلاعت هه باب ةبتع ىلع : ىلغسلا
 هربسيرددبآ ب اكدهاوتاكنوح او ى -ة:ايرلاةولخلاوب 00
 حورلا ىأز وكلا" ىلا اب دال ادن هتان (ىلأ) 6 او كراك رنا .ديوكء اش

 اراهابزاإط ىم اوبكراهريدمتاوبكراكةوتتاناوبكر اراك .ءلىل امها لوي دسم
 حاورالاع وجررلاعتلا اديرال ( يملا كن

 نادبالا نعاولزتاءابمتتل |نمنادبالا ىف ىف

 .ءاسنورخ جبال مهلج [ءاب اذان ىلامتها لاق ماعلا ىلا توعجربمق اما لي نوم د: 2

 .«أيفنا دا ارو ىملالاملاعلا ولع هلو ةيدارأت ىولعلا
 (ىنملا) عنك كمت .دددهاو كلب ناب نيزادعب 9 ىعاولزلا
 اهفسووثوملاد»نحا اورالا لا /اوحأ كا ىأ امتيقد مالكل !نوكين ا بلطي قيذحلا نهدعب
 ملاعىلءانماكتاذااننالاهطحدزتالو :صتانرانل | لعجاناهن ناك ثمدوكما
 ىلمساثلا اولكم السلا هبلعلاق م-هتاك ا ردا تقرت او تعمل ار دنو زوكرانحاو لالا

 سانلا لزننن اان سمأ ايدنالار.ئاعم ن ف مال! «ءلعللاتو مكسنو ةءر دق ىلعال مهاوةعردق
 الوادبأ ووش ءام اعل ماك أم توما دعب توقالممننام نومعتو مالسلا هيلع لاقو مهازانم
 مكرو دس نوم دلت تا دعها ىفامتررلو هنولظتسنا د الوأ دب أ ةوهش ىل ءابارمث نب رست



 6# دورفر تسدرخ تاك اردا بدو دوزدرخ ىاهكيددشوخغ انو ىء مكسفنأ ىلع نوكيثو
 ةنالراكنالا ىلع هيض اركبتملا نوكمالو رول اىلءراغصلارودقلا ىلغنالى تح (ينعلا)

 انيشنوم هذال ال فيشعخو زج اين ال |قلخ كارداو مهف ىنعي *ىف ورهف تاك اردألا
 شاعملا لمع انرعص وسما ىلع دامتتعالاءوسو راكنالا ىف نوعغيف اسوكعم ل ىخينبأك
 معلا اوم ةاوارماوعلالوضض نعةجرامامنالرشنلاورشملا لاوح أل سفن نم غرفناذ ملف
 مهلك الا ةعاسلا ما مولاوةدحاو سفتكالا مكتعنالو مكملخام ىلامتشلالاق ةفرعملاو

 بهتك او ىاعتةوتو روبقلا ىف نمشعبب هللا ناو اهق بي رال ةيث ةعاسلا ناولاتورصبلا

 4 بي رف غاك ناودوخبانبر مهابة هد قلخ قئاتثاارتانك ذئأ مسماوغبعف |[
 ىلاعت لاقونفداس تكن اهملانود نم مكءاديئاوهداو هلثم نم ةروساونأنان دبع ىلءاتلزن

 ةلمهملا لادلارسكييدلاو رفاكو هفرشنلاورشم ار كشأ ن ملكف امي دحهنلا نمو دسأ نمو
 جورئاماشباو ةروصلاو مسجلا »انها ةيساتمو ريقلا وَلا ةقملاءاغث ا مضيدورفور دملاوه
 دوضقم مناخ ظفللاالىتعملا تاذفايدو هةلا نال رارسالا راد مناسب ىلا عجر ةريسسلاو

 دثكن امسي مكى اصسلاب إف ىونئمىنعملا نم عرح ىوتملا انضرعلاب
 لمحت هاذي قاب الامع ىف اعلاو ف رظنلا نانا (ىنعللا) ب دتكت اهني ناش فرح مامتردها
 قاروالا فورملار اعتسانهربغو حاف تلا لعل ملا بان_بلاكى اعمل لمى أن اتنسلا
 تانابثأافو باص-لاوهمام_ةلاو يع مال ظضالاو فرخلا لمتو حافل فاعلاو
 بج فو فورملا قاروأ ىف قضي فرامل تا لمح ناصسلانا لماقاو بافطاىنمع

 اهو ضو فورا بج ىف ىفاملا حاتم عملا نات

 ىمماصقلاب كاقلالاوقورملا ءبش مرجالحاغنلاب ىفاعملا ءبشاكن ماةهالاو لايت خالادسس

 زك درب ه وكو تفكو فرحون مانع نيزؤو

 اب الدوحوم باسل يملاو لاقلاو فرم تاو
 اروأ نم لوغي هناك ته“ درباهري دقت درب

 الاهات نم يملا بلاملا أي الدوحوم باج
 اروبنياوت شك وزخا رابط ىوثم فورم او
 :يماهمعشتسا اريك ة حا دسهت ىالك ىنمم تكردأ نان (ىنلا)

 كلى ىنعلا ةدابزاعسساو باغلاو حورلاب ىنعملا بن احل هوت
 ىنعملا مل صا -!قوذفلاو ظاا ةعارلايدارأفلسصالا بنابل ب صستو كنذأ كلة ةٌعارلا

 ىناعملاحافتىرتت ةغارلال-ًأو دار !بناج ىلا هتيذجو بلاطلا نذأ تكسم ترثك اذان
 اهظفح ىلم تيدامتو اهتظفح اذانةحارلا ظفح طرشلاو كنعد اهعمسجتو اهنطتتو



 اهل
  ماكز زازيءرببو را دهكسوب إو ىونمم لاقاذنهلو لح ررسسن نعر وتلا كل ف شك"
 نمرْماو عملا نم كل ةساخلا ةعارا لسماع (يغلا) يي ماعدرسدوب ,وداب زا شوبمنتا
 نوعفري مجاخ مس طالتخالا نم ظفحت ىآ درابلا ماوعلا لاقوة نمكندب رشساو ماك لا

 رزاناشاوهىا « رئازاتماشمدبادنبن انلل .ىم ةسيناسورلا كت عاربتوسهيو
 هيادتين نان  اّمسشلا لصف نمدربأ مه اوه نماي دربي الرثالا ملم اشم ىت- (ىنعملا) هي رتدرمس
 اتدوحولاىءمدوو سفتلابدارأ انهنكمو عيب رئاوهدابلاو بئاغرك دمدرغمىن لعف
 ةماشةوف لطعي ىونعم ماك غامدلل ل سعف ةدو رب ماشملا مم تشبة درابلا ماوعلا ةيحاسم
 نتومدرسفو هداج نوح ىونمم كالسال مصن اهو ىوتمملا عملا قوذن ءمرصف هحورا
 مهدبو دمحضمودرابدام+اكمارعلا(ىعملا) «فريرتنا ناثساثئادهح ىو فوكش
 ةيهلالا فراعملا نمنولا ماوعلا نال موعاوخأ نم طننو رهظن حن لئاساكمهساغنأو مسج

 نم مهلقذخأ ن ذل مهر صارم :اوءاملصلاو «ارهنل ا ىزياونلك ولو راع هللا ةبحش نم مهافر
 رلا ةبح او ةيناحورلا قالخالا نم مهلفأل ماو احو ةسسح هللا

 !نمدودورحت مهسكعن ماوهلاو ةرارح موءالك ىف نكسا ماوعلا ىرةروصلا
 نيز نيمزنوح ل ىونشم لال ىلع ع مجول يثن نوكي ل ئلاو ةثم ا ميظع ىوتلا فركش
 ءلاعال !.ثروخ غبت و نكد شوب سفر
 7 1 م 3 يلا اذه نم سل:

 2 يلا نءرثك ا ةدرابل اهب ئاَسمآ مولا اسفنأ للاب رثل | لاذوحو ضرأ
 لأ |نذك سيلتا ةسيملالا ةفرعملا بل احلا, لوقي هنآك فب شل[ ئونثملا سهلاك قرمشللا
 ارهىذفلانيدلاءاسح سه فيس برضاه امن دب دمحصو ماوعلا ساغنأ نمل ماما
 زاراربنيه و ىوتشمت ,ربلاد اج هب عطقتت هين اعم مهفاالحعْلابغن لعجاو ىوتتللا

 تفقوتلن اال .شلإساب امين( ىلا« ارءاكردنب' قرم داز نك مرك « ارا فيس قريش
 قرشا لاذ نموةلاهع قرشلا نم هنا فيسج رخاو عفر' ضم عفن ىه يتلا لاوحالا ىلع
 بلقإا دموع مهتبح اسم نمر درا ياك ماوعلا نلاهوق لعجاةرارحلا ىلاعلا بالا اذه
 نمفي ىه ىلا ديحوتلا ةكىلءلسمتشملا ىونما |قلت نيالا ماسح نكلو حورلادريف
 تيبلا ءاسشوو وة بلاطلادوجو توبداكرفابدارأ .اياهولميراصو ةسفيقملا سمم
 (ىنملا] «بارتربامهكز دز راهليسوباتف قاد يزرخار فرب ىو جورلا اطل

 ىفىأ يملا ىف برشسءشلا بتم ىلا هوصوو هيقلت دعب نيدملا ماسحوهو سهلا كلاذنال
 ةرارعإملدب و كال_لاىأ ممول نم ةدوزعلاوحتىأو ل ارهخ نيسبلأ طل بول مل

 نمىأ ويلا لاسجلان 9 بقا ميس راس نيشان ذولا
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 هوا تنيرغالو قرشثال كنازإل ىونشنع ومدلا لويس نيمفرغلاو نيربكسملا دوحو لابجب

 قرشلاىلاةيو ذب تسي ةيونعملا سم ثلا كلننال(ىنعملا) يو تسبب رح بشوزو رمجتماب
 سمكا كنتو ةعشتلا الا ق وف اهريسنال ره اظلا سمكا لستر برغلا ىاالو

 نما نع قلما دعبب قاما ةلالض اييسدوكي مهنا نالم غم ميرامئارابنو اليل ةرونعلا
 ٠ك »ىب ابئاعم هئللوتيا 'هسنانداقتعالا عتوريثأتلا ةمج

 .اهلةيادهالىتلا مووتلا ىريغئثىال(ىنملا) يب اعوىم.ئازا ىدركهبق
 قرش الوه ىذه نيدلا اح حشلا ىتةيلخو فيرمشلا ىوثنملا لوغب هناك امو ك مول نمالا

 موجفلا ىهو ىريغ تلعج كماو الامم نخ مهما عم برات اراجنو
 رسكيىرغالر قرش الوهىذلا فيرشلا.ىونةللب نب ىلا عاس>وهر
 انريسيرسر خف ا ذهايف موجنلا لع ىلع بناغال لملاك ةدراب ىه

 اثالث دس .ىءأ ىلع فانا ريغ سلا عماجلا ىف لاقةوتعملا سمشلا نم ةصح لعلصقأ

 اررشالدامتعالاسح, امالوررض ل هامل مهتلانرانلاب ابيذكنو موهتلابانا.عاوةمالا فيح
 بحاالدكىنردو نيمانل امم ديانتشوخ ان ىم قرطلتتبادهو هل مال لسومهنال مه

 ىلاعتهللالاقاهلر ارظنال هللا لنوهون مالا لان لوقانحكانأيالىتح(ىنعلا) هي لفآلا

 برلا نال اياب را مهذنعأ نا نلاللبق كان يلفآلابح أ النآرغلا ىف ىاىنرده نعاك ام

 بكوكرؤيبهحا لفأ الف نيل مخ لاقثماول نأ نما ماللافتنالاورغت اهيلعزوم
 نيلفآلابحأ الءرببلاةهفإ ب وأى لاَصَوَحْرَدنم ةيلللا

 سهم شب ردح زفزا 9 ىونثم لم اياذنه مهاوغ .موغلاو مارجالا ةشبث
 لام ادن ح زق سوق نم تعبر مجخمابو (ىنعلا) عرممتلاقشناو زيبغر ىمه تاز هركس
 أرمغلا قاةشناناتدغتعاو هرك ح زف سوف تلقوا عظم هتتنملو اريسشكء :مظع ىأامازح

 أرمسةلاةروس ىف ا عتهملا لاقور كنت تنكىذفارمقلا قنا بدس كلا نم مرجاللابحم

 ه4 ةيكن اعميعفو سيبق ىلأ ىلع ن (مقلا شن او)ةمابقلا تبرق(ةءاسلا تيرقنا)إ
 ةديستأك الج ىمهتاناضشلاءاو راودهئا لاقت اهلئسدفو مر هيلع هلال
 امة ينامو رسل ب ىف رغالو قرشالىونالا رومي ةيونعلا سمشلا كلت لوقب
 يمر ةي ادهل !قيرط كلرتو لبق موف ذختا مهتما ئثىالزقو دعم برحلا
 نمو ىلاعتلات هوسروهقابذكينأ ديرأ اليل دةيادهلا قي ىلا
 تبت العا تن شيبس مث ترؤكس هم هكار نا ىركتم إو ىم ناسرلا نلالنا
 توفر عب اهقفلاذا ةءامعا توك مفل(ترؤكسمشلا اذأ) ركتمتنأ مهنمار(ىنعملا
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 انف
 تيقلآوأ هرثآ ل ازو ىاغآلا نمط اسننا تعذو اهءوض فاوأ فل عفر ديرأ اذا بوثل 'نالا
 مويل اركتم كنوكل ةبترمالع أ[ دنهو كما دس مشلا نا هببسو ىوأ تس ىستنا مكلف نع
 سما فوكسصنالاملاو لا ةئشلا سعتلاروب باهنالثاتةءالا طارشاورمثللا

 دبآتاشوخ ان واوه فب برصت دبدهراتسزاط ىوتم اعلا ذه لهال دهام ,زالباهءاميو

 ءأنإلا ذهلو مهلا نمءاوهأ ارع وافي رسنتيأر مهتمابو (ىنعملا) مه ىره ملاذا

 مقا ىواشيبلا لاق( ىوداذا |مهنلا ةروسرف ىل اه هقنالأت ةئس كل ىوه مجنلا اذا

 عقلا اوه ىود لاش عاطوأ ضمنا .ايمل مويرثتن اوأ بغا اهيق باغ هنان مودا سفن

 سس باع هنا ىلص دهم ل دعام (مكيحالضام] انزنسموالعاذاعشلاب ان وهو برغو ظمساذا

 قاقشناو لو الاسم مناي فادلو شي رما باطلناو ممتسملا قي رطلا نع

 ةتاثو روصلا ةّمادمهدنع كالفالاو كالفالا ىف ةزركماهنال لاحم بك اوكلاراثتناو

 (ىعملا) ناب قرعدربب هكناناس ا و نانزممدشاشرترئؤمدوخ إو ىونشم مارحالا
 ريتا نال حو رلا قرع مطتزيفلا نماربثك از .1نانماريث انرثك سيل هتاذرمغلالفاغا

 ىلعدح اودي الف سانلا ضع. قلح ف املا بيس عتوارمثك ةايملأ اييسةوكوم
 طاشنلاو برطلا اهل اضب أ دنسنر ةره لأ توملارثثأ

 نم كندبج راخ لعب رضت ع مانل |ةعصنوا عبس
 الذ ىأدربكتنردامد نب ف ىوتشم عصانلا عصتمر

 : 0 ا للعا اذهاي(ىنملا] مداد
 (ىنللا) تسون تاو امك و تسودردب ؟صاخحا

  ىلعوه ىذهلا لمقلا تغب حاتغم صاخلا بوبحلا نم الاثأ اذاالا انستا الم هماب وا
 تاوعسلا عافمنالد افلا داتتعالا نمأرب .: ١

 نوم ىأ ليكو د لكى لءوهو يش :لكزلاعمقاىلاعت قا لاق ةسوصخعو ةدتال ضرالاو
 قراعلا ماعلا مك اولا ىأ ضزالاو تاوعسلادبل ممل ىفاسهت اقر ظي-ئ-حوفرهتعو
 لو هيلع هللا ىل سهتلالوسرعنان ف رصتلاو ظذاا لاكن مة انكسحد يااا او ىف دلاو
 ُ "تارت سر قاما ربك [هظلاوهفلاالاهلاالباجأه ديل امتنا نع لسا
 .ئكلكب وهو نالابلاورهاظلاورخ آلاو لوالاو همظعلا ىلءااهقاالا ةو الو لوح

 « روت سا هراتس نوجه طم نبا ف ىو ربدنئ ملكى عوهو تي وى بألا
 | تخسر حل حس مل
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 | مل الب ن كلر مغلاو مل !لاسم .لثملا فم الكت اذغ نكمل (ىندلا رث أدعي قح تامرف ىف
 | قحآ م نكي ملاذا نكرم ناو سمشلاكتناكولو نا سنلا هذه لوعب هاك ارثأ ىطعنال ملأ
 :راتسنب اف ىؤتشم ىلاعتهللانذ ا الارئويالو عفن الرؤنالا مالكلا | نهورمملاو متل انرثؤيال

 اذهىأ هةمجالىدلا مهلا اذه (ىنملا) عب وح ىسو ىاهتوكر ديم « رامات ثهحف
 حو بلأمل نذأ ىلع برش: ءرارسأ ةيناب رلا فراعملاو ةيهلآلارارسسالا ىلع لمشملابادكلأ |

 كلاسلا نذأ ىلع برش ت اها نع ةجراخ هرارسأو هن رامءىذلاباةكلا ذه ىنعيرارسالا

 م تاهح ىناتتهجزا ديب اس هك) ىوثملاحا ناب لوغتو ةبهاالارارسالازومر بلاطلا
 ىلااونأت يح ناكسملاو ةمللا نماو هانشو الالساياؤل عن (ىنعملا) يي تاما لركار اهدنا نردنان
 الاي مكمزمالت- ىواعلا لاما! ىلااولصتو ىلغسل !ملاعلا اوكرتت يأ هل ةهحالىذلا تاكا

 ةيناحورلا مكتم عفرتف ةيناسمغنلاو ةين اهسجلا اوعفتال تح ىأ بالا تامين .ه؟تامئلرك
 باتكلالهرارس أى ع فتو نمتا ل ساما نالذحلا ىف اوةبتف تاطبشلا ةسوسووركمبسبا
 ,رعمرثأتلا اذكم خلل رة مريس أتتلا نااكنف ىولسعلاملاعلا ىلا جو رعلا ىلا |ببسسهل تناك
 اهعدعش هك كك لأكبالطلا قي و ثلوىلاعت ادار ناباتكسلا !دهتاملكا

 دلا ةرئابهنلا مشمش انك (ىنعملا) عب تبول شانمن تسرد بند سم « تسوا شارد
 يك م فسوةيسرافا ٠١ ايلا شي ردى امتمتلا شاف ةفصا او فصولا ىف اين لا سعت

 نوكسفر

 هللا ماك اليولغم ىتعب قدما ىفو ىهس ايف هتلر 0
 سمير ش اننا كلر ديالاكةردفارئان دعاس هل ة وسال ىذا مهغلا

 الالخالا اذكوتبادسهلا مك تانك ةمثعش مسن ىلءر دقي ةرمسسلا شاف فيك اينالا
 ىلا ىف هنرسح نمريسلا عم رسرمملا نانةب ادهل امن: :ىفقرزالا نوال |ىلاةيوسنملا

 .ىرمتش و هدزئو رد هئسم كح هرعزإل ىمةناهلاو قدلاو
 ١ كانها رغهلاؤسقباب رثالغلا برطموه ىذا ةرهزلا ميغ

 | ىأ هحو ردةئب مْدقتىرتستملا منو تامغتلابمرتلا دعب برطلا ل هأ ةداعوهاك تاجاحلا
 ثلبل « لحزراسوبتسدىاوهردإلل ىوتنم اجاتمو ايرتشم ناكر ىلاعتهفا بلم

 لاذ لامر حز نكلدلا ل يبت ىوهىف لحز متو (ىنعملا) مب لحتوادنسنىاردوخ
 |ةسيلاعلا ةيتزملا كلت نكل ىلا عت هما برق بل امل حز ناكو و لوخ :الوالحت ءاريال

 هرزإ|ت سخن دنج عيممايو تسدإو ىو ةثمالحن اهل ه-ةنري لو مع



 ىغيهلمةحارملااندئازعيرملا مخ لجروديو [ىنعملا) يدزات كتي لق دصدر اطعداو
 مالاذو ىلا عنهللار قرع 8 زهنكل كل ذأ ادالج ناكولو حي رملا محت
 لجالة بهل آلارارسالار ير لةةثام ىلاعت هللا فوخخ نمي ءرسك يذل !بناكوهىذلا دراطع
 2: اعسبسلاو كلالفالا لوقي هنأكسص اول م-الوتلا مالكم ف
 . ىلع ةرهاطظ اهراث ىلاعتلةداقنمو

 بكوك م. موترو ل نرهمهامرتيوناج و فوتتم معا مولا تلاو ىلاعت قا انه حور دارأف نارسم ا ىفتعفر / م
 نعي نضراهل ةمجالوتلا ةيهلآلارارسمالا كان حورلا ( ىنغلا)« موجن ناموارككرع
 يامن لات مودهلا بان اهعبجاجنال فرصتن اوت اكر لا ىلعإ ل ةر قال ىلامتهنلا م:سو ةداراببك اوكلازيسسو تاكرح عي جتال موج ور ىامت ةركف لكب كوكو مو ةرونول
 ئونثم لاق ىلاعتهفركسفل ادان سا ناببلو وهجر هيلاو مكسملا ةدودوالا تا اهم لك

 أوهذم_لعم لك ة يدمحلا# ار واقد هالي! تكؤيل ةبتلاأل كال ةيسنلاب ةركمل ادا نسا ال الولرسرمظ مز فيظتنرو نان لماكلا ةبت رم فنون رك لان الار ذه ا: هاا
 قيفوتلا نيمدعنممضنملا ةركمل ا نهاضب راع ىنابرلا ماملالاوركسملا انرماهلا
 اعيج ضرالاو هر دفن هفااوودتامو لوغي ىلاعتهتلانال ىلاعت هللا ةردق نه مهاربخ ال

 هلام عيه مالعوددراد هنا هراتسره فاكر تايوطم تاوعسلاو ةمايدلا موو هتضبقا
 ناكم لالوتيب ف عيال ثمن نك ا: العلا ىف تل#مت مهغ لك (ىندملا] هيام مدن

 ضرالرونم مجنلاكى ملالاولاعلا كلذ ىف ةضعارلا ةتباشتل هنيعو /ةغيرمتلا هحو ردمضبدارأف
 جرب نم كلالفالا ىل عمن لكل دبالمتماي لوةيمتاك ادبأ ناكملاونوكلاثيب هعسبال دمها وزار ماقموه ىذا لماكلا مج نكلو رة ما لالفالىم اه يروا بكار كلان 'ةرغتسم ىرملا بكوكماكب كوك ائاهسف حور ورلا ة داب ىف دس لكذال دوجو
 الس أ ناكمالو نوك هعسبال انحور مغ دمها حورلل دوتراولا نحت نكلو هزواقنال يعم
 مدرب كدماردو دعانروم دورردكناكمردوس ىف تاجإ9 ىونمثيبالو جربي طيحالو
 دح 4 نوكيىتمدو دحمربغوه ىذفاروتلاو ناكمىلاب هد ىتءناكمالب تل احورلا (يعلا)
 ةدودعتريف ىهيتلا را ,رل هتنكسذ تيرلاو ناكلاكى أ دملا | ذسه لاق ن باوجاذدهو

 تيامو



 دردهلا دل بدو دع نكتذأ لالا ذم فرمتا وريد
 نم ةين سنا حور مهحاو رأ نال ةسهملاو ناكملا نم ةجراغ بلع ف
 ةيناسفاحاور بت سرلاجالنيعس يانلاو رافكلا حاورأو ىو ر نم هيف تضمثر ىوفسأ

 .اويح حاورألب| «دتكىرومفو ليثق يل و ىمادر دع نوكيا نحال ىالارول ونا

 ال ءرونلاذل اذا تولع نقيا ةغيفما باصصأ نكلا ىنملا يدشم شعب :قيعضيابودهك ان
 أروتلا لاذ نمارس موفي ري وسنن اون يثقلا اذ اوي قش اعلا فرعشلا نا ىتحاريوصتو

 | ثم نكد شابك بادو. لسمإل ىم امورحم قببالوروك ذا
 لاذ تح الاس نركن ةلاملا كات « الثم توكي الر يثقل امهدثع ةقيمتلا باصصأ (ىنسعلا)
 لاسرالاىندج تناكولواليل دع ةيسراغلا فاكذا مشن ليسك لقملادمحل نوكيليثغلا
 دمجلا لمعلا نءهعطغيوأ ةةيلسا ىلا هلسوبو دما ىل# لدي ىأةلالدملا ىنعمب ا

 ةراثو حايصملاو ,حابصلاب ةراتاجن

 لقعلا دمتم مار يبعتلا اذا دارو زج طفشسموا لق
 لدمكناز «تسسىاب نكيلت زر سلع طإعوتثملسلاك اهنا بذي وعلا ةقيمح
 اوقع تسزيترسبناكولو ضاعملا لمعه رسال فعلا ( علا يت ردزتو تسدش ناريو
 لرادنن ع ةسفيعشىأ تدوير هاج اساسا لع نكل تاروهالاو ابن لا روءأ ف
 بارذف ىونو عيح مخ دبو بارخ م ولف نالت ام اصلا تادابعلا,مايغلاوةرخآلا لاوحأ
 لقتردناش ل قع ب ىو ةيناسةنلا ماك ب مادبأ ةصصو ىلاعت هللا ةبحج نم اهولللت مهبول

 (عيم) ئئالوعم تضم ريدتت هز معهم توهتالزردناشركفم جب عيابتد
 لغتي مهاودم نيذلاءالؤم (ىنعلا) ةيناع-ملا ىف مك تسمو ةوهشلا ىف ىو تسحب هريدقت

 النا باطاذهو ّئئالةومشلا 0

 ب آلاركف نم غرامة يونا
 أرب سو قرشوسحف» 'قوعد تقورد ناشر دصإل ىونثم مف

 لم ؤاكولو ىو عدلا تذو مهل نيام
 لولا ف نوقداسو ةرونم مولعلاراؤأب 3

 انامز تب 1 اداب تلا لو

 ا تالا كر( ىلا انر توتو باهر «امندوخ انه دنا ىلع زف ىو ل

 ىناغلاملاعلا اذهل ئمةقادسلاوا

 ص ىردم 0



 (ىنملا] تاتوج هتشك مكه .دعمو واكو >«نأ حر

 نو ريو م-يهعو مهريكت داي ز نمملاعلا موعسيالاواكرو اطل هله سنتا
 ينال مهل بلا كك كنإلاعلا قلخ وع

 ىوتنم مهئاوذا ةرفو نمو معاون ةرثكن م قاحلاو:دعلا قاوحمة فئاطلا »نها نك ىلملاو
 مهناسوأ عيج معن (ىنعلا يدوشوجوكيا :هكتوحشاغدبودوشركيت ناشف اصوا همنا
 لاقل باوج اهو ةئيسالاعف أ قيتالذ حالصلأو نسما بل امل نوكيا ل ةئسح نوكسن هذه

 .اعاطلا بلاط د واذا ةمةلا ف اسوالا لو رتباصختامللا ىلا فاسوالاهذسه قب:أ
 دونم دك ىنمرك قي ىوشم لاق سوسحلا,ىنعملا اًذهرسةااماو
 كانها 1 قلة شالا جيبقو انتن ىللك نما تاكو لو (ىعلا) « ىنثو ردباتسويبإ
 نراقاذا اشيل نوال ازا-اذك ةايحرقفاطا دجو وامل مذ نء كرب ح ورلابالصتم

 هموت وهداج لك[ ىنلا) ) «تايحديورواِتخ
 لفذلادامملايرخئالناسلب ب بسر

 و راوي وعتاب كل
 هتافوأ فرصو ام هل لواتتئافا ملاك ناك

 نيتمؤلا نات ىرومعلاتوملاهيلع ار طولو
 ارتخو و دج: ناناج ىوسوا نوح ناجزانإو ىم نتي اراد ىلا“ .انفلاراد نم نول لب نوتومنالا
 تيعذعورلاكل:قوشعملابنأج هجوتتاناحورلادعب (ىعملا) يده ناناب ىبرمصرد
 بايسادبالالماك اد نمدحأ عبتاذا هنال4ةباجلالىذلارمعلا ىف عضو وشما د اءابساو

 قوشعملا ىلا هجوتلا ىف يخت نان هرم عاشالاو هللادار ,أ ناي دبالا هد اهلا ىل اهل
 كرت ضن و سرب هكا يع ممزاار ىلتعاو ىلئاسلا سؤ ل :لثماداوأو
 موا مهفردتباررئاسظعاو ندادباوجووا مدايزنمركءورتفيريشورتزي زعو ترتر شاذوا
 ةداب ضب رواق سر ىلءد مق ىذلا ريدطلا 3 ظعاوالثا لاو سنام فانه

 همهفرادتموئالا كلاذا ظعاولا باوجودينذو أمرك أر فرشأو زمأو لضف أ همر له
 ارريثمونكم ىلئ اس زور تفك ار ىظءادإم مما مردتى ءسانلاولكى وقع هكارداو
 اظن ىنءي ىنسالاربتملا لئاتتنأ ظعاوامالثات ظعاو نح لأسزثا -اموي(ىتعملا) هي ىلئاةرث سا
 ارإلاؤء سلع نيردنا هبال وذ ى ازكي لاول » ىم ىرن ممتالكش انا فو اكل
 تناكولر لاو لا كاذباوجىل سلا اذهىف زعل ادئازاي لاوس ل (ىنعما) يباوج

 مد



 اقف
 ةررعا :١ دعاقىلءبح اس ىنعج وذو: دانزلا ىععاتهتلمعتانكلو بحاس تعوذ

 فراعلاو لقعلا بحاساب ىلاؤلاياوج ساحل اذه ىف ىق ىأ ل -ةعلاوهو نال شم بابلو
 اريطدعت(ىنعلا) «تسهبثنيمأ دكم دزاو رسبزا تسنح سم ىي ورابرسربإل ىوثم
 :ةءهللابأثا بذواءسأر فرشاو نسحاهأري_طلا لاذ لق سار ىله

 ة(ىعلا) كي ههكتادجتوامدزارا ىو رههدبعدو رهش شي ورركا
 نسحآ هوجوو هسأرنأ لئاساي لعافةب رملا بنا هنو ةنبدا |بنا

 شي ورزاوشا. مدنا كا «. هدبشي ورمدتسرجم ىوسرو ل ىو:
 نك ئاسابد ب رفلا بناج هوجووةمبدملابناجربطلا كلا ذبناناكنأو (ىت#هلا) م
 ةميدم بنام ايتام لهأن مدح [ةمهود ًراذاىنعي ههحوبنتجاو بنل لاذ بارت

 بو بفملاءدسج نمل ضفأ هتمهو ءدصق هجوف حالمل او ةفرعملاو ةفيرطلا لهالزئامو ةغيشما
 ماداسءافوعلا نيب انك اسو دس ناكولو ىنارعل ا دم ىلا ههج وت ناكن اوف رمش أو بارتلا ىلا
 ء دسسقو هتمهىلاتغتاتالف فرشأو هتمهنم ل ضفأ هدف اوله أو ابنا ىلا لئامهنأ

 ةمولاودصقلاهجولاودملا بئذلادارأتعيضوو ريت هن اهلعأو ايندلا دباعهنالهبتتجاو
 جانجلاب ريطي ريطلا (ىنملا) هب نامد سيينا ديمه مد معرب ه نابشاندربتربابخ سهاط ىم
 قامو ىوتشسة مهلا لاببرلا حان ابر انهت لكىف ارطبو حاج بح اس ناكناركولا ىلا

 دل وريم اءانولمناكى داع( ىنعملا] يركن تتر دونر كشم رس 1

 هرشو هرب ر نخل لقاءا. داشييكوت اوال عال او طاحت مم ويذباو خر تعا نورختاو ىو ىل

 بتارملا ىلا ةءاغسلا بنارملا مرسي ةرنلاو ةممل ىحانحرملطبءرل ا نال تم هلر لقا لب
 : و ديدس دشابو ك ازاب ف ى ع لسولا ما ىلا ىلهالا ءركو ىلا بهذ

 لا ذارأف«ديس وكب نهلريظنالو ضم !ناكولو ىزابلا (ىندلا ربت دشد شا شوم شدي
 ايناهلابولخم هنوكمن كل فيرسشو زي زع سانا ءريثك اذك هلرابتءاالامةراسىزابلا

 اودواوهاشب واليمو ىدغج دوب رووط ىونثم هتممنزوندأ لكتال هرابتعاالاريقحر اس
 ايئام ىنعملا فو ه:ناطل لل ههجوت ناكواموبناك ناو( ىنلا] يب ءاوخشت روسوز تزايد م

 هنمبلطت الوزابلاةر وسب نوكينأ مزلب ال<ئانءالكر دركتمةظ-نىفوةروص هسنم بلا الزاب

 رو. طو ىزابلا سأر ىلع هنومضب ىذلا ءالكلا هالكدلا.دارأو ةَديرطااو ةعب رشلا تازئب ضيا
 نام 1زادوزغرب «ريمخت ثط ني دقربىدآ ىو ةغب رطلا اس رقثيه ءانفرعفديسلا
 مثالا بكوك ىلعوكلةلاىلعادئاز راس نكسلا ارييخ تش دق ىلءناسنا(ىسلا) ييئاذاو
 (ىنعلا يي ناسمتربئدكنيا دينش كه ناموا نبا دينشانمركع بهو ىوثمةًةيما ا رابذاي
 مومخلابهوامملا مدة اذه مه-و مدى نب اسوس ناكل بالانمركم الكت معسل هءاهسلا ذه

 هكيوجا



 ميا لكسشلاب مظعلا معف ءهدسمومخلاب
 جرح ,نيمزرف ىوتثمخريسلا نسحو معلاو ةةرعملاو لفعل رابتعالا لبهلرابتءا الةريو ساي
  ضرالا ىلع دحأ ضرع لهالثم (ىدلا) سوه تارابعو لقعو فوخ و سك دوك هضرع
 .تاعنآرب وعيه ىدرك,لجإو ىوتشم ضر»:) ىأ هسرهو هنارابعو هةءوداجكلغلاو
 كتاراصوكلاكو كلمءوكلا بج تضرع له زقاعاير(ىدا) «تكردتباساو ىور بو
 بئاصركمقو نسح هجو ىل تلو ضرعت ل تايول لا مارجالا ىلع ال دفو لأ روثا امو
 ىو: مر خل انموىراكنالا ماهنتسالا نعي ىدركن ا ىلع ضرالاو تاوه-لا ىعرخ انتو
 مادق واب (ينعلا) يدوخ مادلا مس عهىدركهضرع « داو ىاماسىاهتروس شييوو

 انهاحورالروساجنال كرطاخ .ىلءاذهق أب الل بال ىشنلا دل دت ضرعت ل همام ارو
 نازىرنكبط ىمىوءفاهلارظنو مامملا ىنأ سانت نم دحاو نركس مهلا اهخضو نكذو
 ظلي (ىعلا) روكي :زومتاب ىركه ولج هروح وسعه ىاهشمن
 عم ةول اب ىنأيكمأخركلو اهريتعت الو اجلا تغتلئالو ررملاك |

 داك سب هزوعر داو ىو وبول ثجا-لاركلاهقناعمبلطتوالئاذ
 ةشوةثلاروصا!ىفادوحو منكي :زو ثلا خبل (ىمللا) م دوبردوخأب ابشن تازارتدك
 ناب ردم وكين م وكسرت إف ىع/ا تيدا حال شومنا!نملتفطخ !أ عم
 قدح ترو | ىف ىه ىت اةلاسها دوا ( نعمل ] «تآج ءرييدنو كردو سحو لف «
 ةمولعمتلا لا كت نال كل اهلونأو اس أ اناف ىهْئث أل غتالت نأ مامأا ىف ةشومئاروصلا
 لمعلا ىه ةدوجومةزوختلا 3 ::اروسلاىف تكىتلا تالاملا37ىل

 | شريم ن اج هزو دهر دوو ىوتنمةزوعتلا ف بغرت اها الو حو رلاو رييدتلاو لردلاو سح او
 نكملوةحزتم حو رةزرحتلا ف( عل ا) يتسن حو راراجامرك تروص ه تسينك
 ىوتثم ماعشنالاة لع ةبسنحلاو زومتلل سنج حو روذتنأو اسما حو رال ةيماعمل ارو هلا
 ةروصلا نكلو (ىنملا) ع دنكرب ت زو عد سزا تامز ردو ددنك شنجركه امرك تروسإل
 لقعلاة-ثوفتلاروصلاب دم ةفزردع ةثام نمالاح لا - .تسصر توا ما ١-لا ىف
 لاما عمةماطلاويزقعلا عقجا اذان كلو» امل اولاسملاوةن زلا دصقي لو ةعاطلاوجو رلاو
 باقل او ورلاب هللا ىلا «حونو تاع اطالب الغ ثم ناكو ةبوكملاو كم لاوهاملاو ةزلاو
 ماما ىف ثول ارو هاك ايئدلا له أر هلعب لعب الىذلالاعل ا نافرؤن ىلع ارو. ناكمذ انو
 لعأ مع ضرعأ اذهلو ىفاسنالا حورلا ن مالوداعملا لمص نم اهل ةصحالو نب لصو ةئسح

 هج ناو ىوذثم عمألا تعم عقرمشع ا ضذج مسا اذه ةروصل او ةبسفجلا مدع وسب ةن

 هسا



 ىتلا ىف نوكنام حورلا(ىناعللا] « ررسةزاتاي ركون اسحاابداش هرشوريخزاربخابدشاب
 ناسحالاو ةبك ايرررضالا نمو ةرورمسم ناسحالا نمنوكتو رشلاو ريفا نمرمأ اي نوكُت
 تسرتناجاررتءاكناوا هكره و تسربخم نجت يهامورس توجو ىمهارتثلنأكه ها دبعت نا
 حورلاب هنا لعا هنملابلاوحأ نم ناك م لكف ةريخشو لع حورلا ةيهاموريسنا اى ل قاما( ىلا
 زر هحورفايوقهقلا ةفرعم ىفو يني دلارومالا ىف نكن م لكىنعيربدخأو لعأ
 اركره «دوبى هاك اريثأتار ورا ىوتشم
 هت ناك م لك ةرخآلا لاوحأ نمو كاهت هللا ند
 شنايندوبدك ةواهكره « تسيوك [لدىاوج ناب ىاضتتا» ىم ىسملالا علي هللا ىلا
 :يوقه>وراناظقي اكرم لك ةظفيلحو رعاضتقا ناك ان (ىنعملا#تميوق
 ماعلا حور سفن(ىنعملا) تهت شنادزا تسناج و هكرهه تسبهك ارممارستاج نامه
 ةبترملا ذهل ل هير نم لكم رجال علا نم لاخ حو رالب كاك م لك ةظقي مدقلا ىلا سأرلا نم
 | ىمولالا للا ىهاك ايدارات هثم لانو هو ةسح ىسهل ال لعل نم أ سيلا مسلس نم عنو
 و ,تسه |هربخ نوج ف ىونشم نوملاءأ الا قوم مهلك انك فب !ثيدحلا ف دروو

 .ناكال (ىنإا) هي داج تا ديمتارداجن
 اىمولمءاررةعيبطلا هذه ىنعد اداجكوكْت ناديملا اذهىف حاورالا ومرأبا

 الالمتالد امسحلاكةيناسفنلا ةيعاب لبا حازكرالا ذهو ةدوحومرارسأو رابخأ ن ءمك
 « د ءاكردرهظمل وأ ناجإط ىونشمرتكَت واب ةيهلإلا ورلانب وايبف ةسيملالاحورلاب
 تراس ةظةي الولع مل سئ لا َىَكوتفو الا حورلا (ئدعملا) عب دش هللا ارهظم دوخ ناجناج

 امو ىلاعتهقلا ماكر هظءتراسس ةظفيو لعامل ىتلا ىهوحو رثاحو روهلاعت هللا باير هظم
 ةمدخلا ماغمل اهن ابو تادابعلاو تا اطيلا ةرثكمألا ىلاعت هللا بايرهظمىلوالاحورلا تناك
 0 عمجملنانرعلا بح اسىناسنالاعو رلاحو رامأو
 نكي ناسنالارعغ نال ةغصلاب ةروصا | ترم.ذو هتروص ىلع مد[ قلع ىل اهتهللانا درو هن ؟يمو
 مسج هكدمو نناج و ةيدبتلجو لذع لج كئالمنآ قي ىم ىاعتهنلاتاقسوءاممأ 1سم
 نيراعامسهماوملخ ىأحورلاو لمعلا ةلج نم كت الملا تناكولوالثم (ىهلا) يدندبن
 اندب وامسج حورلا كلتل ذك الما تناكتنة ديدجحو رتتأ مهدعب نكلءوهشل اوسشنلا نم
 ةءاتعهل ةكالم او حورلا حورووذ ىحو ر نم «يف تضفنو ىوف ىل# مد6: ديدملا جورب دارأف
 ارح و رنآن ثو هعه و دندز ربزاج نار, نوح ثداعسزا وف ىوندم لاتاذهنومضاو مسملا
 كلن نيسبح اسمو نفالم اولك ةداءلا بيس ةكئالا ا ناامل (ىتسعلا) مددت اخ

 كزتل ةمدخاشيأ ةكئاللاتناك هحور مداخن دبلا ناكف نراها اودسجووحورلا



 مهل مدالاو دبع# نب
 0 ليل ذل ديشو عودت ور هاأ هده نوع الو لعمل سياوحو دول 2ع
 هلال رو لاودامئاودوعاطأو محلا :ةديد + |حورلا كةنلاو واس ةكسئاللا نم نافرعأ
 دوي هريرسن ازا نأجيزا سيلب تاو م 2 ,ءارآوهللاةةيلش

 ,ذاحورلا نمييسلا لاذ نم سيلبا كلاذو (ىندملا) ب دوب هدر موضع هكت اج 58
 ةعسيلباد يرابش رفد هرج ص شو ا كابك دود كرا ل مأر

 5 قأعتةقاةجرونمدرطف حرج نم مط ةىذلاوضعلاَ
 جور سيل الن كيرلا ل (يعلا« دشن

 حوروم ىذلا م دالدصسنمل مرج ال ةكياللا# ىو رف نكران ىأ حو رلا كلاذعادن نكي
 ديلا نانييلاره اظل !نم هالة بتي تسيل سيل؛ أن .ةمبقلا ةلاملا ءذهو هعيتالو حورلا
 ,نم سيل | مرح اك ة مور تي .يعبالو ورالقماظأ اهل سب ةءوطقلا

 نكت زير نم كيلو عرطشلاو كل لال ل بلا نمزج لس حورلا نم سلا
 ردات هيا ناف اهاده سفن لك انينآل انئشولو ىلا عث كو: بس دست هعامرا ىلعر دقت حورلا
 نا مهشعب لافو داو :ىنعم دانو المول ثحيكلعك) نمنع داَرلا نركبفرامكلا ها ده ىلع
 تلارهظم ىهىتلا حورلا» اوكي سيلب او شعل نمو مد[جورلا نم ام هدارملا
 نالاهدي سلبا كلاذنال ة قا: نوكستال ىناواولو علا هاشم وهىذلا سلبا
 2 ف نا نذاب هنداعاو هرمجىلءر د ةب ىولالاةغيلقلا

 وه ىذا سيلا عطب اصقان نك لرسم وره ىلا ذاق
 نادعت_هوك ٌئطوط هركذ شوكوكت سهر نركب درسطاك اصقان سيمبا تاكو وضعلا ةيامج4
 ادوجوم ري غرس ناكولو لبفأ ميل ارارسالاريغدوحومرخرسسلح ا اذه ىفو(ىنعللا ب ركش
 بيصن :ةو رسسلا لاذ عمس”ى تح ةسناحورلا نذالاربسغ ىرخأ نذان با نكسمل
 [-ارسلا لافت لباتو دعتسم ىليوط نأرسلا !ذه نم ةرهاظا انذالاءذسءاةه>الو
 وتتم هركسلا| دله نم عنق هنكيالدحأ لكدال ةصحئما ذخ وهل انت اذنوكيركسلا لش
 تايطوطلا (ىمملا ( فرم هسا ازاماعنايطوط هفرز تي دار صاغ نايطوط)
 نمماوملاتايطوطنكملو سانلا نيب ادووعءاركسوهسيا قيمر كسع ون مسهل صاوألا



 اننا
  سياب انا لومر نا كس ةدسهاشلا ىلع نو ردةيالمخيه أ اوطيردب

 هعمتت ىمف حورلا نذأريغ نذأ ء:همءامرخ اسس 4 مظعالا ح ورلا كلاذدي فوضعل |ةلزن مم

 كليا هه دقت سين شغب ردىسعرخزا» ىونمم لات أ ذملو مولا ىلء ملاعق قا نيب

 قران كل هرامزم اعونمىسعركسسيل (ىعملا) يدتس هك تقلضدمآ
 ماوعل اربح ىل اوالاوءايننالا نا نظتال نعي نيتللرا:ةعركسلا نع ضرغم ماما
 الو رارسالاركسب نوذ لتي الو مهل ةيلياتلرت حاوعلا لد رارسالاو فراعملا مهانولو بالو
 , امعتلا مهل اوضر علو ةصحخ نوذخأب
 - "رك دنقل ىمنيدتملا لعأ هتاوولللا
 ادق خوو-ةاكالَككَمفيكأكَواب رطر املأ ركل ارانأ ولو( ىعلا)

 ساننلا يم هلذيىفاعلاركس ب اصصاب قئاللا لاتنك باوجا هو ةرذرا دم هنم ظفاامل

 ناعم اركس نم نوذر همريم ا نكلو نيكسلا لاربيسح ىلع لفت الب رششملا ىسءباجأف
 برا أولو نيثلا نمارا دغماوبغرو هوبغرام  ارفاواركس مهما دة عضرو مهجر ولورارسالاو

 ىسيهرا برم ال اوعلا ةعيبطو شي واردلا ةرو م ىف مهني 4
 (ىدملا]« مسهمارورهرتسنبا|سانشنبا « مسءاوفأ ىلع متت ئنعم لو ىونثم برشا
 بح اس لات ب رطلا لال مومووزال هناف هفرعاو هموذامههاوفأ ىلع مسخ موملا ىعم
 انه هدام نكلوىرهاظتاءانعماذه نيكرشمانك امابرهئلاو مواوملراغكلا ىأ نيالا
 .لوانتن مو اا مالكلا نم موهاونأ طرىلاعتهتلانا اهموهقمناتىطلابلاءانعم
 مهألاو سانلا ماومو ةروصلا ىفلال لكل لما ث ةراشالا !ليبس ىلع لا داذهو ملم محونعملا
 ايندفا ىف ةمايفلارارسأنوربلب ةمايقلا موننورظنن الاذلوأو اله مهفي رطلالهالا

 هذه ىف كن مو ى اعت ةوقو نونومتاونورشتو نوشيعت اكن ونومت مال ل !هبلع ةوقن نالذمن و



 ةعب رشلا نم هلةصحال ى ذل ناف محور مفى اعت هللا تشمل ءاكبلاو تادابعلا ةرثكو أمن كرف
 ةروك ذملا تالا ىفالا عفريالو هخ ىلء موتخم ناله لا نملة صحال يما اوذقب رطلاو

 نمهنال عل ىتح(قتعملا) يي ناركدنب بازدزيعيرب كوب « ناربدماغبب
 هللا مخ كلذ نع عفربالل ساحل اعوذ سم نوكيلكشملا اليغتلا تملا هببس

 .تاعاطلاىف ىىنو حو رلاو بلقلاب هللا لو بر عستتالثلن !مادامؤ

 لور ةدوحومقر وك ذلا"ايشالا نان ةةيقحلاو ةقب رطلاو ةعي رشلا نمسح كل نوكي و
 وتشمل ملى عمب ناكل ارسكو ايلا مشب كونا ىلع اكل اجو ىلع ملسو هيلع هتلا ىف مقا

 ىلا تاموناللعاوباكالن(ىعلا) مدنتشا درب ىدج !نيدبتكدنتشا اذكمايدناكيفأ
 ةرخآلا قي رمل هلال نمي ماللاو السلا هيلع دمحال بوسنملا نب داب اللا

 .و(ىنعلا يدي ثكرانعتانانك زإ هدوم“ 1
 مذلاة روسو ىلامن هنأ اهتتتق ىلا 1ع قانضنانادبو فك ىفلافتالا
 لاقونيل الح ىسهتا ارهاط انبب| انيبماهقفئلد ا« دع لبمقتسملا ىف اهريغو ةكس عشب انشق
 ىل_ م ىتاغنااممتذو هلالجو امج تاس ىلع ريش ىلا هبلق باب مث ىلارعشب نيف مغ
 اك ىلامتهشانآ يتلف ىهتنا !ةتاسوتؤ نمثل ذرمغو مالسالا عئارمش ل يصغتو بولغلا سمج
 حو رلالاءو ةيفخرارساو نانرعو مولع ف شك هيلعاشبأ متقادالي واعال ف هيدبح ىل_« مخ

 ىلسو مذ (ىنملا] يناتس زان يدىزن هج ىو نام تاوناهج نبا تسعيفشو اف
 أد انهو نيدملا بنا لاعلاو ارت دل اء ذهف ينال كلت فو اينالاءذه ىف عفاش سو اءهللا
 ,هر نولعيال خاف ىيوتدها مهلا ابن لا ىف لاق لو هيلع هل! ىل سهنأت تانج ١ ناجل ةرخآلاىف
 اك ديوك ناهجنباإ» ىونُمىذرتف لب رمل ط عي فولو ب ىلع ةرخآلا ىف مهلعفاش
 هالو رلوقي لالا اذهف (ىدملا) يامنناشموت هكديوكناهج ناو هامنناثهروت
 سو ديلع هللاىلس ةوقىعموءوقيا دهةءالاهذهرأ تنأ ىداهايهي رس هيلع هللا ىلع
 ممسو « يلع هما لص لوسسرلا لوي ملاعل الا ةىفو نولبعيب ال مسمناف ىوتدها مهللا
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 نو رتس هلو انربخا وهيل للاسم هنافألو ده ا ثيل كل اج رق نم رأ تنأ ىهلا انه رل
 و رووظردناشاءثيب» ىوتةمنو ءاضتالردسبلاةةيلرمقل انورئاك ةنايغلا مويمكم ر
 هتداعءاف/ئاور رهظا! ىف نيل رااديس كاذو (ىنملا) ب نوأعنالمغاىوتدعا ةتركردا

 أرا توم درلاءودرد ٠ باب ودرهوا مدزا هتشكراب ف ىونشم نولعتال منافىوقدها ةغب رشا
 باب وةرففم او ةادسملا با نيابلا ملك كرولا عيفشس قلم( لمعلا م باهتسم
 وضح ىف اهتم هؤاعدو هتوعدةرخآلا ملاعو ايفاللاملاع نم ملاع لك ىفو اهتفناةسعامشلا
 مي دويد .هارخت فدرجفوا لسع ه دو هكواتسدش نار م9 ىوتشم تاوعدلا بحي

 ًاضلاو دوملاب فو.سوملا*ايبنالا ماس ناكب دسلا!ذنه لجأ نمو ( ينعم )
 ..ج نال نوكيالو نيم اهلا نم لكسص
 'فورصم لو الار طل! ف ةراشالا مساو ىنمأ نمأ لوغيءاينالا
 م تساونرب تعئاس خخ فوكو فه تسددأّسو اذرب تهدسر د46. ..ةوحه ىم 1لاغلالا نب 7

 ممجاا هنارقا لعاقتاو اونا .ارهامنوكيىأ ادي ةعنسلا ف بهذيذانسالان أمل مي
 تن [كاودبهملاتملاتنأ مهل ءردصتوةعتملا ابر

 كلام ةعتسسلا هذه لون ىأريوجتبلل مابهخت.الاوشل, لا مكس اذ

 | تلك لب نياسترملار»ابننالا لئن ممتن ودل هوت جالا فار
 اهقخداثكردط ىوننم كل دعب ةعإ تتيح صوكمال - عا .:اريشلا عمل عما

 متاع مونملا من تنأهقا لوبا (نما) قع ناش حور ناهحرد ه سمئاغوت
 ,وضاا ىلا ةببغلا نمانغتلم لوغب هنآك ى اطلامتا ىأ متاح حاورالان

 مس ةنلابلاوةرهاظلا تالكدما ىأ امهكف فو تالضعلا با ابأ نيحاتق
 كلد اهيالةىل ان هللابخ.ىفحو رلانب رثانءايلوالاو*

 (ينعملا) يد اشكر دلاداثكردناد اشكل ك « دارملا دمت تاراشا 0 57 0
 ةددعتم تاحوتف نم مكىنميعتف ىف خف تف ةياكلاب :ىعو دارملا لسو هيلع هللا لسد #ثاراشا

 ىو |هعيج ىعج برع لك ظل نأف ةيدبالا ةداعسلا ىلا لصو ابل مج نم لكةغيرمشا ئيداحا ىف

 هللايلهلوسرلا ل اذو (ىغملا) «وانادن 0 :
 تال عملا ص اسوم

 يارا ع حام رح مشعامسيطزيز م سفن
 ةاوحأولاوقأ ١ باسل نيدو مسظعأ فولا ةثام هدالر ار ودو نامزو مدقتو

 | باوبأ عياغماوباك ةيناغلا ايندلا ىلا اود لو



 فنا

 لوسرلا كلاذوإ ىثسعملا)  شلدو نابرصتمزادناءداز ه شلبغم ناك داز ءفيلخ تا ف
 ,ىبأدالو أك لو هيلم هللا ىلسص هببلتو ةحوررصتع نماو دلو لبمنلا هتفيلخ دالوأ كاذ
 ىلع هللا ةمجرلاتهنال هات ايجانمدالوأو مهدالوأ د الواو ىلسعو نامثعو نمو
 ءاو رهفادايعاهنولعب وىتنس نوبت نيذا! لاق هللا لوسمرأب كْواغاغ نمراولات ىفاشلخ
 ىلا ىتتنمونم لك لاقأك هباسناوهدالوأ أضن أن وقتما نوشزللا مهدالواو ىرمعبلا ن1 ١
 اثم نال سد مسح فة روف تال ساماو جون ل؟ن مسيل هنن ناعنكف الخي ىف وهف ةمايقلا موب
 (ىنعلا) هب دو لسن لكوب؟جا شم ىف « دن رز او ىرهودا دغب زرك » فوشمتيبلا لهآ

 لسنو دالوأ مهدنيطلاو ءاملا جازتماالب ىرلا نمو ىرهلا نمو دادغب نم مهنا ضرفول
 ىوتثم ىنمتونسؤملاومش ارو نمأنأ ىو قلع هئاغلخ دالوأو سو هيلع هللا ىفس لوسرلا
 (ينملا) «ٍتلممهدشوحمكا اجرهلممخ ه تطرهديورك ابر هلك اشو
 ةيو مب ناك و لو درواضيأ 4سأ ر ابتتعاب نسغلا كلاذسبن ل حلك ىف درولا نسف
 ,ءاضي أ روغتو ىلغت لحم لك ىف بارشل اذم ين اهلزابتعاالةروصلا ىف ةرياغللانالدرؤ سبا
 ةحئار هتارو درواضنأ تدنو ةبيطلا وتر طعم نسغر مل ناكملك ىف لوغي نك ب ارش
 بوكلاو ةياهتكن اسنالادسغ بارا رانؤالغأناكم لكى بارشلا بوكو ىونمل ادرولا
 وحان لكذ بارشلاكىدحالا قوالاو لعلاو

 سهلا نبع ىهرب ةرياغم نوكتالورخآ انيس ىه تسدلو قرشلا نمةعلاطلا سلا نيدع
 يف ةيدمسحلاةغيقحلا | ذلكتواخترودلاوريسلا ف نوكينكلو قرذال» قريشا نمةعلاطلا
 ىتح ينلكدو>و قرششم .نم تءلط الأ مدكدوجو قرشم نم تدلل ةيونعم سعت لزالا

 ثراو هافو لكدوجو قرشم ىف تعلط هدسعب تاكرءاوتسمالا ماقم لاا
 ةيساخلاو ىدمفاروتلا كاذروتلا اذه لعب لءاكل كف ىدمحلا ءءاسغئاتو

 ضد اةدحولارس ع لبسانتلاو ةرياغلاىضتةيالورخس ابلب تلمخا نكلو ةيساخلا كلن
 مسمولذ ىل بيعلا ب عماج نعم ىدك رت فصو هنا ىلع ناثبج بيع هاربالو بيغلا نوؤارم ارب
 مب راكدركى ادرخ ئراتس مه رادروكم دنيزاارنانيح بيه» ىونثم هنيملكتملاو
 كنيراتسياضيأ ايمسواروعب يعل نيعمابشلم مالكا ىأ سفنلااذهنمىهلاا (ىنلا)
 ,وثلا نيعوهن ل ل< ىأىفو سعشلابىدم-هلاروثلا هيسش الف هلل اي ىأ راكدرك اي
 لم نم مهنأف موفلانورسأت ب يعلانيئارينال بويعم ب يعل !نيعماب دنعاذهو ىدمحلا
 انداذملو اينن دوك هأ مزليو دج نأ دحأ دوجو قرهطاذا ىددملاروثلانانوسيُي الع



 ممر

 اوح ديال ىتح كتير انسه ذهمتلا اي لأتو فيطللا مالكا أ ذه نع ىمعلاب بيعلا نيعماج. ىلع

 فراعلاب ولمملاىالكن ع موعأ كنب رات مهاسع برعلا نيعماب.تلاب لوغب هأكسح هب
 ايلا نوبستي وبيع هض»:توكسع د سا ريو اذسه ىباثك اوعل اطيالثل رارسالاو

 يبا آزس مادته لا .قح تفك ف ىوشم ىلناضفالاو
 اهللاشمالىتلا سعشلا نع طير شافحلا لاعغلا يبت نيعالعو لج ملا لاق (ينلا)

 (اوه ميال ىدول !ىلا مهوع دنا او) فارعالا ةروس ف ىلاعن هلوفا ذه ىل ءدهشي واهلرمظنالو

 (نورصيالمهو) ره انلاكت نولب اعب ىأ (ثل انور مانسالا ىأ(مهارتو) مانسالا ىأ
 اومهسيال اهلهأو ةدرقملا سوفنلا ىأ ىدولا ىلا مهوعدمناو نيدلا مت لاقونيلالسج ىهنلا

 م-هوةرهاظلا ساوح اب يلا نورظن مهارتو يم مكب مس مال لوبهلا ععمو بولقلا ثدأب
 مامملاو مظملا لضفلا نم هاذ اطم أامو تن اسيرو كو نرازنأ ةرنس كاريس نورس صنببال

 تسافخ رهازين سند [مجخأ ٠ تساكو مكىئافخ ىاهرظتزا ف ىونثمميركملا
 شاف ةرظن نع*اذهنا ىف سهلا كتبك اوك اشبأ صقانلا شاغا نار ظن نمو ممل

 مالسلا هيلم هنع درر هنالنيلماعل ا« ل علا نم مهعبت نمو ةباهضلا بك اوكل ايدارأ ةريسلا

 فمضليلدو نامياقوذ عنام هكون اهومانن ديهوكتإو ىلآوهخ
 ىو نا دنغسوكن آد. دويم دش نكن آةنؤتهارابكن ان دنا ءدش هب ارازهدص نزهارو دم

 أرك |تفك د زك ارم بهعوت نانةحتوكو 21 زان نآن ديسربو شذكت سراب

 | ركيد نم تسيب اهدا ارتوكير هىتنخركأدي تسه ىدرم لرونر دو ىدرموت
 مسريبرك دس نديسربدرايند» زاب ءارزا لاسر د دن بارنا دتةسوكسح نوح .«تسه

 هروشنملا سومانلا عارنأو ضرعلاذلا ذرب ناس اذه( ديزكارمو دنتفا نمردنا دن ةسوكا
 ساشا نمريدكه الق دصلا فعض ىلع ليمادو نامنالا ةوقل ةعئام ىهىتلا اهفةمذملاوحدقلاو

 ٍ ضرع هل ناك ملك | ذه ىلعف بيصن لب ةفرعملاو معلا نم قبو ناميالا نم مزح ةموثلا بوشبإ

 ىعمردصمن ديهوكتةمعتلا لاق فءضأ هقدسو تامالا نم قوذالىفاسغن سو.

 فوج ةضرالارت ةيرعلاو ةيكرلا مورو عم ةبسرافلا الام هدبسوو يذلا
 كول _سوهغي رط هبا فولاة لال ىفاغلا سومانلاّ لاذ عطاقوهرسسهللا[:سدةلاقو ةبشحتا

 رومتمو فبعض بيعت ن منفاخ ل ءاكلا دثرللا عابتاو ىدممملا نب رطااثلولسدارأ اذا الثما

 ىلوأ ةسيله اجلا سومان لرثن ا ل_عبال ههاب نمو ةيلهاسجلا سوم الرتب لو ناقيالاو ناجالا

 نعمرتسب امم ءهضعو «ىمأ نط اي ىلء هعاطب ىذقلا ءرس بح اس لجرلا سو ءانحاصصلا ىف لان

 ءانسصجت اذسهلو ىتنا سومانل السلا !هيلع ليرب نوعسي بات عسسل ا لهو ريسفلا
 قب رط نيعط افاور اس مغلا كلنا ذكءرمسهثنا انسْدق لانو ةبلهامجلاوهو هيلا فاضل هّفامشاب



 هلا
 | يمت ا ىلع ءفنبروبعل |ىلعر دي لمحل! كلن نم هفوخ ةدايزنمثتحلا كلا ذو ثنخلا لاذ
 منفلا 30: ايم الئاق ىعارلا نم ثنخلا الاذلا تاس فو قلطم دج تراب
 عيمج ةيلوخب ةناكنا الئات هايل اولا |ذهثنخل لاذ نم حتا ارلارقسا الق ىئضعتا
 نكلهتو للك أت ةيظع ةيحكل امئمدحاو لك مغل اهذهائتخم تثكناوةداهشمو كلءادف غلا
 لاحلا ف ملا ىأراذا دوحوم .رخآاننخنااضيأ معانا ذكم ثنع ركسس لام تلععاذان
 بنسلا اذهبو راقولاو ضرعلا سومان ا ذكماين لا ءذسم ماع قلخو هسضمتو ميغلاهيلع مسج ةأسنا فاضت ىعارلا نم لانا ىلعرد بال هفوخ ة دش نمو قب رطا/نمعمجري
 نيذفا لالا ,دارأو نيبملا .فاقث محو قئاقد نمراع مها لص لا نع نو ديعن مه
 مدعارارطضالا ةذشدعبالام .ْومث لاوس ىلع نوم دقن الو *ابيلوالا سلاش نورض<#
 ىلاباهذل! ىلع نوردغب' الكل غباشملا ةعابجج نورينيذقلا ىنابنلا ثنهحابو مهداغنعا
 لكوتلاالا مهعنن. ال نكلود ام الاورفكل اوأناصقنلاو ررشلا ىفاوعمي نأ زاب اثيثدحأ نم اولعت اذا هنا نومهفياذه مهلا ببسلاو مهل مهتوا دعو مهراكأا ةدش نم مهروضح
 جورلاقسىا ماس .يدلا اح قدماء ايض يول كوم ةبح لطمولو ةعاصللا بععهللانان
 حد هرلاءالحبو لتس تنأ نماي لات نيل مآ عيل! : اضا (ينعلا) ميىدهلا ناطاسأ
 ناططلس تن انها ىوسام بح خمسون م هناك لق قبس أم نم لكناف ةبادهلاناطلسسو
 تاذآف قبتو تاباكملاة روس سف ةحو دعت الاس هتاناكسا . نم نيب | طال ل_صعت يح اموشو ىوتلا زنا ماسحابىأ امور ىوشملالانمأ ةروسا طصاواحورفشماسر يسع وتلا لما( ىنهلا يمدح وزار وأ لانمأ تيدو بيدك ريح زسساردىوتتم و قم ىدلا
 نم نؤريلاخا هذه نم نيدلا ماسح يشأ ىتخ (ىنعملا < دنوشن ارينا ناتسداخىوسو دوش ناجو لدم هلج سفورح تلو ىوننم بالطلاب احعتاباكما نركتال تح حوضولاةدابزذ ةيدارأو كرم ا ناكمحرمسملا ناف بلغلاو حورلاب هتاراكح نوبلطبف ةيناحورلا ىفاعلا موحاورأ
 :تالاح حرم احرمث طءأ حورلا"الخو لميس تن أن نيدلا ماسح. لوقي أكسس ن!بناينورعطب و خورلاولمعلا لج نوركيو ىوتلاتاداتو طافاأو فورحةروس

 ىلارمطتراموروال ةءثايااعلا ءةورح ةلجح
 ءيئاعمو هرارسأ حورلاو للا ةياثهوه ىذفا انك اذه نيا عاسحأبو (ىغملا) هفدش نقسم فرح ماد وس « ديدم؟حاو رازوت ىيدمهف كوتش حافزالا ام دلخ بناج
 ناىلع ظنالاو فرحلا غب سما تر هظو تديقتر لتتواعمو كيعس حاورالالاط نمثنأ
 رش نرممه نأ هحردترم دابإط ىوتلم .سوبحنو ديغم تعم انهو عنملا نعم نغم

 ناج



 ادع ا هريزاتارمعكن وكت

 تامجردلمسايلاررشخ ت وحل ئوتشم
 مايل ميلا ائادوارقمر»

 (ىنلا) م ناهت[تفطازدد دركنيمزات
 ناشلاولم دحتو ةينارونءاهمضرالا قبت ءىتح- اين دما ف صايل اورمضخ لم قب
 اين دف ار صن نمدنوريثكسانأ امهتطساوا مغ ةمايغلاا مويىلا ابيت أيدت سايل اورمشملا ناف

 كور ةيج لبو باطلا تأ قا ايت .

 ار .٠ ئةو شك 1
 ةرئؤمو ةسبقا اطمطا مجاب هنا 3

 عب قواوععالةرظلا وم 0 ا ضار

 لقاعلا ىلع مهعاشوأ نم نزف ةوضلاو ةهّملاو ةمظعلا قارا .طمل مهل لصح كنالاك

 حورئاهخزهمدبار 0
 تاك أ دا لهأ نمراظنلا ميقئأ (سَِتلا ارز نم ن كلو (ىسعملا

 ىلا ل هأ نوداعب مهر عم مدع نمر ظنلاوَصِتناَأ نان باهت
 اذافدل هليمو نيدلا س هن ةبح دل ىرتيانإةزامأ قو دحالب

 حرشو ناركيد لام ذ ةلمربزجا» ىم بئانملا بك رظناناهم عانفلا فثك تدرأ
 تاببلاوريوشتلاب كلام حرشل ف ؟الرمغلا لاح ضرك ذنمو (ىعملا) 6 نابي رد مر اينىتلاح

 هتسيلد ناةسدز مه هنام اإل ىم ريغلا لاح حرش نهي هح ريشا لبثل اسشل حرستا الىأ
 نانسادلا نماضي[تاماكملاهذم تاقتهعلا لب و (ىنعملا )6 تسنطرداهلدىاهايوزاك
 نم عوف ف بولا 6 م كر بلغلا بوسفتكو ىراملا
 لاح نمش ىف كلاح ترش كلاح نسم يناس نمالةررمضا !ناك ا نيالا ماسح ايفل حولا
 لاح اة يقل لسنووغست|ولعا ىونعمل حو عون ف تيب بولا لحجر ا نامةلع هذاهو رمغلا
 مدج مه دش عفاص شاع ناجو لددسإو ىم فرصتو لاكب حاس نيدلا ماسح تارعشا اذهو
 نيسعو عئاضلاب ثا راسحو رلا اذموبلنلا اذ (ىعلا) مب هدشمنامدب شوك اءدب
 بلاطوبلكي 200 ىلاعت هللا ىلا لوصول س اعتمراس علا هبلوأ جيقلادو لا

 بأ ت اذ حاوةلمجلا لتنمو( (ىنلا) «لوومناب رعثعتست شووغك ه لوسي عت
 .ابامدع ببسو اميظعو اني ,رعلا ,نعط ىأرهذلا لوسر ءرلا مموه ىذلا بلاط



 دوخ لفط زكسرع مدني وك حك ف ىو لاق هئيب ل -و هيلع هلا ىف« لوسرل !هاعدا ل نامالل
 بلاط وبأ ىأوه 4لفط نمنولوغن ررعلا لوغبام (ىدعما) هيدقعم نيددينادركمواو
 ىلسىتلاءاطد بلاطوأو ردغملا لوما .ائه ف اكل ارسكبهكظفلت دقعملا ىوقلا هلي د لدب

 هللا نكلو تببحأ نم ىدهتال لنا ىل ات هلوق بجوم ىلع نمؤن فارمثكن امال
 ةلاملا هالهو هيلع موعئن شدو برعلا نعط نمراعلا نامالا هوبثم دع بيس ناكو اشي نم د
 تموصخ قحاب نكن هوكمونتدا + ةكب معوا شتغك ل ىوتثمىلاعن هللا اهاضريال ةسؤن

 ةقلعتلا تاملكلا بل اط نأ م
 ةينادحوبتفل

 لج قا عمةبو هحلا لعفأ ىتحهئا لو .ردحعمتلاالا لال ىهو يتلا ربا فرتمو لاعتما

 |زراجرسلك ه عامبزاددرك شاننكيل تفك ف ىوتثم :لرارئاببس كلج الالعو
 ابي هلاك مالكلا له سو هيلع هللا ىلسلوسرلا نم عمساسلف (ىنلا) 5 9

 عا الار عامنا نموأ عاقسالاو عامسلا ببسي نكسلو لوس 1

 ققباةداهشلاءلهلجالاتأف موك يكيسنيزمدركراوخ ناشب اش (شيب ه برع
 رابتعاالواريشح مهدئع بدلا اه ويوتوأ اق عبنشبا اون ,نعطلاب برعلا لهل
 أوهو بلاطو باف هراستلا الأ نوحأ هس: ف كسوعب ام هنا ىلبلاقاذ ولور اعل االوراشل اما

 امنع ىقر سابع نبا نع لكو هدتسم ىف دمحال هغامدام خم ىلغب ران ن من
  شيدوبرك كيلو ىء سن[ نعىراضلاءاورقراشا ا ىفاذكو ريغسل ا عم اللا ىف اذكسم

 قيسسام فطاناكى نكسا (ىعملا) هي قح بنج ايىفددي نبا ىدبك « قيسسام فطل
 ىلامتهللا بذجلادادعتساو بادو ايذسج لزالا ىف هتلاءاطعأولىأ انهسق نضرابتعا
 ىلاعتهقا بذل انراقمداكو ل ىأ عيبقلا بلغلا نبه يلاط ىفالنوكيئتءبلاملابأ مع
 ىلددي ظل تا ىلع ممبىفايالو برعلا فااسلو راعلاو ومالا هرطاغو ال ىلع نأ امل
 ثديحأ نم ىدهتال ناو هللا نذابالا نموت نأ س غنا ناك امو ىلع هلا لاق فوملا ىنعم

 بلاط ىنالإ_بوءبلع هفاىلس ىئل ارا اباصسالا ىأراساو

 اورفغتسي نأ وتمكن يذلاو ىتلل ناك امةيوتل ا ةروس ف لزنم انئاب الر فغالي ثىالاولاق
 سا ررافغتسا ناك امو ميخجا باصأ نأ مهل نيبتام دعب نه رق ىو ازاكرأو نيكرشلل

 ديس دعوو ملح هاروال مها ربت هو دع هنا |نعبنا
 هذه تلعاذات ىرشل ارفختسأس كيلعمالس لامي ”مموسف رزك دمر

 لب دحاو لاح ىفع ثننت ال بلةلا لاوح أن اق ىلاعن هلا ناسح-!نم ةيادهلا نا معاذ ةصقاا

 تلقت



 ثايغوت ىأ ثايغلا 9 ىوتثم لاتاذهلو.
 تابفتنأن ١ (يعلا) <

 ب هنأك نينيبح نيعرفلا ىأ ثيبخ هخاشود تارايتتخا نم

 قونتم كلارساملاطر ات تامألاو مال الا ىلعا دوك” كل ةسبحم ىلسهفإ
 |ركم نمانأ (ىنعلا) يي تاقتزامهاجمك مك“ م ه نان لدركمزو ناتسدز نم
 دش اسس فدا نم تيشب ىح تامتريسا ذكب اهلا بحوا
 0 أرشلاو ريخارابتخانيببدمذتتلا

 نيد © راوراكد مسابح رج اب ءكنمإ

 يسال ندوب ومار ا ذرطلا اىنرايتخالا اذه نم ىملاايلاتو
  الاورايتتخالا نم عرضت ال فيكف فيعشا
 تعرشنر ةيآلا ناسنالا ماا راها مح نأ نيبأف ل ابلاو ضرالاو تاوعسلا
 2 رك مواد ىلع و ىو تلاقق هللا "املا

 2 ةيرعلا" 0 رك تنأهئلاي(ىنملا)
 17 انامأ ىطعا نيفرطلا ىذ

 مقتل طار هارلي بجو ىرتشم قامورلا قوذلا ىلا لال
 .دحاولا فرطلاوذ براي هنال(ىنعلا) «ميرك
 اعتدنا ماهلابت لع امنالجاربالا ثاذءاهسلا عرضت ذهوددرتلا قب رط ند
 « قد صف ههمهدجرا ةرودنيزو ىوتنم« اهلا تلاقو ىملالا لاسولاو برقا ددرتلا نم
 تناكولو د أقل عسج يي ةيرطلا نيد نمبر (ىنهلا) يفرد نيادم 1ث دئكناجر .الي
 هرودنزإو ىوتثمندبلا نم جورحلا اة امم نيددرتلا نم حورلا سغنل أ نكل ثنأ

 !تنأو مزعلا رخل نكي مولورمضلاو مذنل ايرملا وريف نيددرتلا امهو يةيرطلا نيدهن هدبراب (ىعلا) «ت- 1 :
 جد درتلا تا ةرمشعلاو شيلا ىفو بلا لثم تسيل دوس او برس اوه مزرلا



 | تاعاطلاب لاغتشالاو حور" فج ىوهلاو سفثا ةيعبنلاناف ياخور قوذ ىعولا ةمدانلاو

 قاوشألاو ةيناسورلا قاوذالا نءمرحينا_نلا طرطملابلغتشا نمنان حورلا قاوذأ نم
 بحوم ىلع ةيويندللا مالآلا ىف نمل ةرخآلا نمد #دهحالف اهيلاقازرالاو ةينايرلا
 نايفأ اذهلو» .:رشأ ةرحابخأ وفرع (رأ» اند نسما

 ينردو ىونشم ركن م 4لصح عزنلاةلاس فوه نك ةرخآلا ةبجحم بو ابنا

 ارقلا نم هعمسا ا.خاسب (ىنعلا) ماهلمحتنأ
 ناولصلا (ةنامالا انضرعانا) بازحالا ةروسرخ ىف ىلاعت هلل اذ المح أ نمش 0

 نأب (لابخلاو ضرالاو تاوهسلا ىلع) بامعل !نم !هكرتو باوثلا نم اهلعف فام اهرب
 اهفرعدس( .انالااهاجواسْم) نفخ (نغذ ثأو امام نأ نيرأذ) اةطذو أمها

 ةنامالا ةقيعحو نيدملا مه لاق نيل الح ىسهتنا ه (الو «ج) لح امج هسشنل (اموله ناكهنا) هيلع

 ةرابعوهو هتبابءاعيلاومظلا ىفءانغلاب مظعلازوذلأ انرسق دقو ميظعلازوذلا. اهنعربء تا سهو
 رن حر ضيقا! !ذهلوبه تاسنالا صتخا دنو ةطساوال,ىملالا ضيشللوبت نع
 هلادا اللا بلم ونا و617 ارب اسإ هس اتا تانولنحلا

 ناكمف ةطساوال,ىههلالا ضيفل الوب اديس .زاصتهتنارؤءاسأ حور لكف ثيدملا لطف
 الب بلعلاصوصخم بجو .ناسنالاب اماعوطيفل كنتو تاقولملا ىلع اماع ضيا! ضرع
 7 روح ل درت هوو نياوو ىونش»“ تارا 3 ورع ةطساوببلغلا نممث ةطساوا
 مآ ندع رع ]الئ لاغلا رشم بلع ددرتلااذع (ىنلاز كام لاجن هكاب
 بارط_فضاوإلا نولتلا فا ذك ثءواملأ برا ىف ناكف نسحأ لادا

 ١ سلي ىف ةرانو ةفرعللاو لعل ىف ةرانوةليسعلا ىف ةرانو تاعاسطل !ىفةران
 تءةيناحورلا لاوحالا نم 4 محالو“ اس دععالا نمو بصتملاوءاملا ىف

 تابانسو مكاباو ها انهسع» *الؤم ىلالو*الؤهىلاالثل ذنب ييذب دم ىلا عت هلوق عوهغم

 .اينخازانيضراو تارو-هكرابتخاب ابسا هن زاورابتخا ةنئفزانتسج قحزاءاثيو
 ان ني داقا ودبل تقر دم دلاءديفوك ثرابتخا بابسازاو

 شيوعنرابتخا بابسساو
 خا بوسورايتخنا يضام مارد وحرمت طنهبو دياره شرابتخ

 .اماشملعف ناس يفاذه هي تسا هديتي س كا ىوهتسرك ارنوعرف
 |ةبيهلا اهتذخانيشرالاو تاوعسلا نالءبايسا ةننف نمو رايتخالا ةتتفىم ءامتلالا بلل

 ,ابتخالا بلط ل عةعبطوىئدآلاةقلتو ثفاعتو رايتخآلا بابان مو رابنخالان ء
 ىف باطيتامو دعم هوايا .تايأرا اشي م ىدآلا ناك اذا اذك اهلومو |يزح مقو هبابساو



 اعل
 هتردقو هتوقدا دزتوهرايتخااداهزيل اهل هبلطورايتخالاب بس ةحلا نا لاماو ةعسلاخلا كلن

 بدسناكو هرابتخادادزبللاملاو ةعفرلاو لالملاوةزعلاو ءاملاو بنمنلابلطب ىدآلاو
 دح آرب هاف توعزفلرظنار ايتخ الا بيسورابتخالا ةثل سلا مهألا ىلع ىمل الارهقلا طوره
 تطل ابو ةيعولالا عدا اذ هلو بكسل ىلا تتلو عجب هنال هنزذن مدعالو ا
 هديسروتزا دمورزج نيالا » ىوتثم_ىذبالا باذعل اف قبو ىهلالار معلا قوورذكو
 نمو نم لسو رضلا ذه د مورزج الأ ىهلاا(ىنملا) يدب ى ارحب دونك اسهرو
 ةراثو بنام اذهل ةراتلب ال اورزجلا.دارأو انكحسصاسناكى ماب رحبديجتاءالاو اوه
 03 ايغازا مهو ىمل ات هرريج درت ةغيمحر اهطلاو يلعتلر بناسحلا اذا
 ,ىل تيطعاددرتلا !نهاضبأ (ىنعملا) هي مركزا مهام نكمدرت فا
 مضالددرت ,يناجااشبأم . رك ايكلئساضبأ هدرتلنككبناج نمهحوتلاو ليلا ناك
 1 ا. ثايغلاء[ىنك ىماالشناإ ىونثم انورقس لبس
 راي نالى لاس نوكي نك انغلا:؟تامتمالا !لجال ددرتلاب (قلاخابو (ينسلا)

 3 ازه شبر تشبو ىرغالما ىرتشا ف ىوانارمحوا ماو ىلف لعجشالو ةعوتتلا
 لك شك نأ حورجمو روغعمسرهطظ فيعش لج نآلا نر دانا ١ (ىنعلا) # شب وخلكشنالاب
 خ9 ىلع اهناجو اهفرط لفي .ةنحم هقوفو لمح ار هظ ىلع عوشولا فلك الاوهوتالابلا
 ةعاطلاو نيدلاكة خلا اوما! لةمنانالا الدم لمملا لام نوكيف يكف سكسملابو
 لمع ىل_ءلج ناك اذااذكرخآلا فم بنام قتا ذا ليلك :صغلاوةلالشلاوةينا_ةهالاو

 مشب نالايلاو: دوجولا فرختو باقااح ورحم اذكه هلا رق 'نآفالاولم| رقع ةئبلا

 هرازكنآ « ناركوسنيادو هكءوازكن با ىوم رعسلاو فاك الا ةيسرافلاءابل
 ةبب رعلا فاكتلا عفو ةسراشلاىاز هراركلاءذه (ينعملا) تاكو تادوش هك
 هلم نوكا راركملا كن ةرانو بناملا اذهل ليقوزقتت رنة فلا ى دو

 ص وص 0



 قف
 لجن وزان كش 9 ىوتثم تاعاطلا نممرحاتةءوين لا لاوح الايديقتا ةراتو ةيويندللا

 ىاراومهاوه ىذلا لما ينم را ىملااب (ىنمملا) مار راباةضور مدان رزاومهان
 [رشلا نول_هنبالورذلا نوذؤيالن يذلا نوعيطملا مهو راربالاةضور ىرا تح مقتسمربغ

  نوكسس أي ىرهط ن عهورا فاتن ارايتخخالا اذه لوغي هأكم همام مهتضو يدارار

 فوك با عصا تاويمعإ» :ىع ةدهل اراربالا بتم ىرأو كلاعيطمو لاملا

 نم مهنا ف وكلا باصصأ لاذ لم ( (ىنعملا) يدوقر مهلبن اقيا درو دوج غابزنا

 موك ع م تعبدوقر مه لبن :اظفيباوسبل مهالاحلاونوعتق:ىولالادوملاناتسن ورك
 راش ارددتلا نبأ تةيادو

 ا

 رت رطصوع تورد لوا بنخ ةرؤ ةاشأر ارا
 اشيأنيدلا بنان و .(ىنعملا) نيد برا لاكن تاةيىوباب

 اراسبلاربعلا بناجىلا دوك يح يي(لاثكلاتاذبن .رآ

 لاح نموم امم ىلا ماتم نم قرتلاو ءاةبالاوم 3
 نارازهدص إب ىم نيب رمملا تاجردىل اول سوو» لا لاجرلا عل مه: :ةليثأ ىلا لأ ل
 لشراطملا ىف تنك ةسفولأ ةثام(ينعلا) هدا: ايذخا اوه تارذر مه هراطمردم دوبل اس
 ىلارهلا تارذثمتدبل انف ىعوةوو ةدا مشل لاعل ىئيحم لبق ىنهيرايتغ الب« اون .!!تارذ
 ,١فولا ةئام نم ظفملا ىل ةداهشلاملاه ىف براي ىنل سوأ ا ذكريملارايشخ اال, حاورالا ماع

 'تسادش مشو ءارف هك ف ىونشم تاهل نعج راما ىسهلالا لاعلاراطلادارا و
 تتكتالاحلا الاذوث قولا كلاذ (ىنعللا) مب لاحترا باور د تسع مزاكدا « لاح

 مونلاةلاحىنمرداصااريلاو ةكرملاو لةنلا ىف ا دوجوم لاحترالار ك ذنعوتلا ىف ف ناكهذيسف
 ملاع لاو تةورك ذتل ايس نركستمان:ملالاع ىف ىعىجل !لاوجحالا ىفرمصتالو ىزايتخاالب
 ىندلاه خانم نيزناج حرس مرد مهج م هب خاشراس عم رام نيز مهرج ىو حاورالا
 بيكر نم لصاح ا عب عمراجوهىذفلاخاشراه ا اذدهنم وغاةيدملا كلت بدسو
 أردموج ىهلوقو قاونلاو ةيغرلاو ليملاو نولتاا كرتب ءةمودخا ةعبرالارصانعلا جازتماو



 ا 0
 نآريش» ىو ةعيبطااماةمانه «دارأف لاما دوعت لح خاتملا !لْسأو روشحلاو ةحارلا
 ماي الا كلت كيلو بيلحو (ينعملا) دهس كا بارخةيادزلا متيم « دوخ ىاهضان مانأ
 . نم تهت |ىدح لبق اةعش مم ىأ ةءاد نم هتكذ دعما ةيضاملا
 :ىلغسا!ملاعلا اذه ف كتم ىلمإغ

 ًارابتخالاو فرمستلا نم اهفىل ق بدال
 ل هدو تمرس سردي رك ٠ دوختسه

 زاىمدانإل ىو لاتاذهاو ىراكساؤيوكبلو رايتخالا دوجو نماوصيل تمرس بناجاوأ
 نومي لمعلا نمولاعلا قلخ ىتمس(ىنعملا هي دتت دوخي م زورمخ كنت م دتهراو ىرايشر
 لقعلا ةيوسو نم سان ادة! ىلا ترظت ناو سزواردخ موسغن أ ىفعنودضي اسنن

 اذهو مارح برالاو بارشلانا لامحاو برطلاوءانغلا ثال آر
 أرك ذوركف» تف تس نياهكهناسن اد هج إف ىوتشم فاسو ررب ىف

 لوسولىوت زف اا وجولا ذهسا خياله تلوم تسخر ودك راب
 اذعو مهر ايتخالاىلا بوسنلاوكفلاو ,انى-ولالا برمااوفايأ ادوجولا

 عاب« ىدوخ ىردىدوثاذربرلخإل ىوسم دسصلاعدلاو ىرهوملا لاق
 7 لاو موقرآًادوحولا نماورذو( ىعلا) م ىدتهمىا
 :اكوىد هسارزخا لهو ارك ماراصسالا مدعىلا ىأدوعب ىلارايتخالاب

 تالجالمدعب الأ ياذعمنز ريرايتخالا ىف مها 9 0 اذهب

 ءاضربالّللا نال لوبي سيل اذهو هناغتمنؤوكر تل مو ار كسلاباما ممفن أ اوسنب
 لاوحألابو ىلاعتهللا ةرعم .«لاغتشالا ىلا عت هللادسنع لوبغل طاق الاو رارغل اوءدابعل

 قال ادينلاىدوخبو سذنا,دةلارعىدرخدال الار كتاوها ذو ىاعتةيرغلا

 مسا ناقل 0 0
 اول ةسحالىأ ةرتو ومع تراسل ةملا مدع ىف ننال ىفاس لارا

 مالا قالخالا نمرهطت ملاذا سغنلا نال ةيولالا سماوالا نع تغرعأ ؛ذولو

 نءريثكو ىلاعت هنلا:ءاط ىلعر دةئالودا«لا لمع نيم عفتنثالو هللا ىف»أتذلا

 ”انفلا 4 ناكسف ىنامو رعغن 4 نكيول امل عضاونل ا نم ةصد اقلارهو ىتسيتلا ةت ما



 ولا نمج ورم نانوةعقامدوحولاوريكلاك
 ,نأ سناللالو نعل سيل )ىملاقاذهاو ىف اعنا
 , نأ ارشغماي) بحرا ةروس يف ىاعت هلو: ىنعم

 ةزمالو ودب (ناطلسد لا نوذفنتال) زم عت سحأ .(اوذغنانصرالاو نارهعلا) كحاون(راطقأ
 نوط: منا ااوةيولعلا ىوقلا اهب نيدما مهنلاتو نياالس ىسهتتا ثاذىل ءمكآ
 :ين امسملاضرأو ةسناسو رلا" امم ىلا اوعدرتو اوقرغتتنا

 3 7 ماكنا ائمكحو انناطل بالا مكت اياك ىلا
 لوزن ءالا مكيعسب فراعملا لي سحت نكمتالو بلطلا!ىفاوعماندراولا تأ طلسر

 أ (يندلا) م ىلعلاتاوعلا في . وامت نم م ىدهل !ناهلا بالا ذوغن الو ىون م درا اولاناطاسا
 أ «قيناطل ب الاىدهالؤو ىم ىدولا ناطلسالا ىلعلا تاوهسلا ب واحت نمدح ال ذونال

 | سرح نم ظنسو قيداطلس, 25
 |لسر ءالقنما ور عنالاشب أ نيملابشلاجورع عنمتاهنااكب تلا نا تعيب ب

 اةرعسلا كلم اذكت اول اراطغأ نم حو رقر كل انة يكسلملا ةبترمعىلا
 تاوعلاروبع ىف دنال لاا سيول نانا دال اهم قرع

 هبذجو ىلاعت فا تذايالا نوكبال ىزاسحلا
 اذهو(ىنعملا(نمْزلاراطقأ سبح نمأ

 نم)اوحر خخ (او طفت نا تعطتسانا سنالاو

 نر

 اهنوهسلاق ارق .اانمرم ءامسلا انسملاثاو) هسا لاق اطاستنو اهب

 هيلص هللا ىلس ىنلا ثعبا كلذر هكر بهي ةعتاللا م (اسرح تتم اهاندحوف) |
 رعبا .ارحر دصلاءامبنوسر حت اسارطاوخنيدلا محلاة نيلال ب ىهننا لو أ]
 .نو ابثةواددركناناررمكميهط ىمىهنا* ان اورسلارطاوخ مومن نما

 هنا مادام ءأبربكلا زج! لحش أ كرا باي ىلا دحال قي رط سبن (ىنعملا) جايربك
 .ئثىأ (ىنملا (ىتبن نيدو بهذمارتاقشاعو تبن ىاتلف جارعم سيحل
 !ةعوه ىذهلامدعلاوءانغلام الارسال ئلغل ىلع جورعلا نام مدعلاو ءانذلا اذه وبه
 : 3 ناك لل ىنعجانه جارعملاو

 || دوحولاوهعو مدعلاو «انغل اق اشعال نيدلاو به ملا نالهسغنة و ديو ةرلكىزا لا دوحولا
 يرق ىلع ةبينانالا مدعو هأرو فن ور مدعىأ مدسعل 1 ز 9
 .اظاا لهأد_:ء ةرهاظلالاوحالاىلارطانغ رشلان الن هيلع ساي السنذالدوحو
 ىوتمني رفلاتاثيسراربالاتانسحلاوئمىلهالال لا دنعرفكملا مانع مه دتءبنذلات
 ءانفلا موزالجالو (ىملا] يزاباب ارحبو شع قي رطرد ه زابنزادم[ق راو ديتسوبل
 هتانانسخىأ اةراجوةورذ ىف أ هعرشتو ارحم ةفيرطلا ىف قشعلا مدعلاو

 امهانخا 3

 أ



 (نكا
 ناك هنال ب هتلاو ريكلا عفدال | ذم هدارمامو امهروضح ىف عرضت تاكو تيقامعافخأ
 امو دعم« ف تدعي هنأ ىسهلالا شا ثاعنالاحاذهو لّوالا هلاح هرك تدوم كاطلللا وب
 (ىنسعملا) م دوي ب وخو فيطل نط اور ها ه دوب بوي حمار ءاشدوخو هجرك 8
 فيطا هسطانو همني ا الا ذو ناطل لا بوبحتو قو تحمي نعي هسسفنو هناك لو
 /(ىنعلا) هذي (شخرارن اطلس سح .٠ ةنيكواي رو ريك هتسثك 9 ىوتثم نسحو
 دوم تاطللا نس هدعنو زاياهجو راموننيك الوءايرالو ريك الب راصزابا كاذو
 نالزايا هجو ىف هثسسحدهاثيدو نال !ناكف سموا: [سم نمؤملا ىوش ىلع كرس

 هتمدارل انه ناطلسلانةنح دوم د اطل لا ةريسو ةروصا نك نسح ىهاكزا
 جرخا فيرشلا ثيدحلا ىرغ ىلع ةتدولكو مرك الا بيب از ابا نمدارملاوةزعلاب را

 : .ىلاىفاغسب

 ا |ةزعون 0 .
 ىف تمكمتسا :ردذلا ىلاع قوكلربكلا هلاوهو كاذنمالعأب

 أردتوعغصخو هنو ”!هظيال نا ىلع هجوبدرهللا قالخألاهتاذ

 (هدزتشدرك ار سغنوادربكه
 05 الوبخالا نمايذهمناكا اناياتال(ىنملا) ًافيطللا ملا ذهىلاملاعلا

 هوسلاب ةرامالا سغنلاو ربكسلا تورك ارسفنوارربك اذ-هلواةبظنو
 نس تقولازابا ناك امنو 4 .لكو مالسل ل١ هيلعسيملازابابو قحلاناطاادارأو

 لعلف (ىنعملا)( لجو زارودىتمكح + ىارباي ب ليح تآ درك 3 :
 ليملا كيتازإ :ء!لماو أريغلا يلعن ل جالا هلهفتاض ايرلاو تا دهاجل ةرثكى هو ليحلا كائازابا

 5 فملناو ةورغلا ىلا ةيفخزايارظن لوقي هناك ف ولن اىأ لجولا داعب لجأ نما هلمف

 ءاتغاالّوالا احرك ذنب و اهطعأ ىلا ةبترلا نمالعأ ةبترللصيلوأ مانالا ملعت لحال

 هك اياكم قس ةورف لارظتا,نكلك هع لاب رئئزاجلا دوجولا ال قيغملا

 525 :زايادص يح مدسعلاو *انفلا ىلع ىه ةجخدهتمتىتح (ىها) م تسب زو
 هتغاروةرخآلا اهبدارأو ةخدللا يأ اهنءىنع متي ازري دفتيتسي زىنامورلاشيعلا لاذ



 اكل

 .ناك اذه عمو ةعمذلا قالخالا نمّئرب ابا ناهة ف :ةذدلا ىه ةدخافاو

 الام هنن !نع هعتمفرهظب ناءاي رلاو ربك فوخألا !ههل هني ور ببسناك امو

 .ا1 أو لامو كلم ف ىو“ اي رلاو ربك! فرد: :ءالا هلا ىفءانغلارهظب !نيدشرملا دنع

 سلطالا ةسيلالاو لامار شل( ىنعلا) ) «هلاو رئلبسناجربتسه « هلم نباو

 تدر ىو ةلل سري لاةعب رس عمو رلبسحورلا ىلعة:بللا

 نيرزلا ة-لستأرال ملا هذ_هلهأ نان(ىنعلا) ) «تشدزناج ىهاج اروسرددنام «
 قتيقبوءارعصلا ىف ,هو تشم :هحو ر تراس مرجالةرورغمت راسو بهذا ىأ

 اهسابلواهلامو اكل مايماللاءذهلو 0

 اينالا هو ةلحرملا» ار 4 شفق, رعز ب لأ زود ينعم ثنج
 ءاملاولاملاباهنز . نماندلا ةلس م لوكرمتأك منهج ىنعملا فو

 بةيقلا ىف هوة ءاغإمااو قوذلاوةرششعلاو شيعلاو
 ار هره ألن مسلاب هولم نا يمملايف

 لولد (ىعملا]ه رذك امخازدوبرتم مظانتل اهئ َرْطَد رم ارم محرك ظ ىوننم
 نان !لخدتل لوسأو نأ اضب ارورعلارمسلا كلن نم نكل اري نم ارقسلا ىطعت

 0 لا 0 اينادلا كلمو لام كلرت

 بأ ايثدلاو باذع اهءارحو

 م اينالا ةقيفحلا قو مه

 ,ءاباررتن نو دوبهدروآ اره تاهيدوخ ؛دازخر اد هكودنه مالغ

 بخ مالغ

 بح ىذلا ىدنملامالفلا كلاذةباكت ناس فا نه

 كلتببسو ريطادخأ ىدنملا مالغلا لاذ فيرشل اهوحو زال ىأر يك نبا ىنعتنبلل



 ' ض مو لع ص خشم و مسهفنولو هذه ظدادزاو ض سمول ةلاكا
 7 .نع ماكل ىلءةةاط 4 نكمل مالغلا كلاذو ىرخ أ هلع ثعلا ةلع نال

 (ىنعملا) جك: ديزارواهدركهديرورب .٠ ةدنب ودنه دوبارمحاو خلل ىوتثمىل اعتلاء اشنا

 امام شياناو لع ىوتم ةفرعلاو علا, ءايح أو ءابر ىدنه مالذ4 ديس ىأ ةجاوخأ
 لن ىنحام انهبادآلاو معلا مالغلا لم ديسلا كل اذو (ينملا) م هتخورف ارنه عع ىشلدردو

 بلوغط زا شديرو ربط لهذا ىتح ةبادهلا عمش مالغلا باقر ون ديسلاو ملعتلارأث آهيلع
 مالغلا كاذب مركلا عاق عركلا اذ( عملا ييزاسمارك اتافطاراثكردو

 « ىرتخ د شوخارهجاوخ نبا مهدوبإ» ىم ةيلوذطلا نم ناسحالاو فطالار_ةعئأ

 كلو ةفيطلو ةئدح نوما اذاهل ناكر (ىدملا) يك ىرهوك شو كا دنا يس

 : : .ةيسرافلا فاكلا عتاب شكو شالك اه دبتفملا

 !) «ناركتيبك درك ىلذب ه نآبلاطرتخ
 /اةلا ف اكل ارسكي نارك لام ىأ نيباك اهوبااطلذب اهلج الغوايلادح تبوف

 [رتخ در مو ىرتهمرهىو زا شديسرى إل ىوتمةذب رطوءان>ا+نوكلريثك ىنعجانه

 اناوانقومتنب الجال فب رتوريبكل كي ناينؤزمإ«-الزسوو (ىعملا)ي ىركزاوخ مديد
 بلاطا !ىنء< ىركءزاو خ نا ىل اكو زوبع اينغالا ملط ىأ ىركمزاوخ

 تذغك 9 ىو:ثماماامو اهتق اشرر اونو اهنسحتفا ةّر ثءاول برأ ىأ نو كلا ىنعم انهو

 تنبلاوبأريمالا لاقو (ىسمالا)ي تاجرا درر شئادزد « تايثدومئارلامهحاوخ
 لبللا قو راهلايف ىنأي املا ناله تانثال َلاَما همم ةرفو نم بال_طلاىأرالا

 اذا هيلم دمعيالو ارابتع اكل الةرو هل اءذهو سلدس وأ ف آيامات اهلا ىف قرب

 درا دنمه ترو نحط ىوتلم .ءلاومالاىوذف تنبلا اطعام اذكرمالا ناك د

 هسفنل هسفن رييكلاارمالاذلاذلاتو(ىنعملا) م رام مخالب زادر زخردوثء1مرابتعا
 ىعي ؛ارف هنوكُت ةكو سخن نم ةنسح ا ةروءا١ نال ارا ءالاشيأةروصلا نسح

 دحالاهلاسحو ا: دري ىلع ىني ىطع أ الاذه ىلءف اهب ضر ةف نس ضرعي

 هسسفن فلاتر (ىءلا) «ىكرابو لامج ردو ةكو قكداز تهب زين دشاب لوسإلل ىونتم
 توكينسسحلا لمالا بح اسنال ةرابتءاالال_مساشيأ نوكي ن-أالصالا هسفنل

 لعفز دش «رشو روش زكهحرتهما د ىاؤل ىوتثم ديؤا سرفلا نه كراب و لاماازووغم
 بارطضالا ببدل سالا باصص| ناسحلادالوأن مرياك اي (ىنعلا) < ردي كتندوغ تك

 اررفهر باو ى مل سأ بحاسا ىت: ىلمعأ الذ بالاراع نابع !لهذنماؤأك م ردا هلارثلاو
 اضيأ فراعملا هولءااو (ىثعلا) © سيلب زاربك قربعو تسرب مك سيف: دسشاب رك ازين
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 يري نبط سنا مالسا هلع مدكنمرب سلب
 دآنيط ىلا «تافتل الة نيط نم هتمئاخو ران نمي

 انعا لعتقد ىفاد هجرك 8 ىرتثملاقت ةيولالا فرامل ا ىف

 دو حرم هترعمو هحدلم نمل أ تا 7
 لوف هسة ده اشم مدعو صرضتتلا
 ,ىئزابرومكى ب ىمهدرخ

 ان ىلاعت تلا لاتزوغلاو ةاضلاو حالخا | ةرخالاو أبن
 سفر /ءارشن ف راعاب
 م تف لءااوىومتل او نيدلاب
 لاو حال هااوىوقتاا

 لصق الو بستالالو لادطاولا- 1 توكي الراب الا نانلعأ ةياكملا

 ةرهاصلل ليقتهسوىأبف لالثتسا

 دل يحتوى عمل كيلا 12ةرغو لعل كاكوأو علا )6 نط شالا مدا ديدنوأ
 ههدجو هتنيط شق ىأر لج ها

 اريمخا:1لاقو مال! هيلم
 انالومواندبسع ريشا ذاسمل

 ةددو دهب اشتكت تناز
 كلت نم نكل دو ققدتو ىرهاظلا معلا ةقدو عن ناول اوني مأ[ (ىنملا)
 لسيال هنالبيغاا ىلا ناترهلاتناتحوتشمنانيع تا وكم الىر هانا علا ىف نأ

 ةدايز نمو ةيمللاو ةمامعلا ريغ ىربالا هلا ىلا لئاىلا ماعلا كلاذو (ىنملا) ب شيكو شيب. دسرب ف رعمزا ,شي رو ىرانتسدربف دن دنوا وو ىوتنم .ةرهرشب الهارقأ ىلعامب يد ىلا ل موو نوتذا امج هناردقول هلامةغيإ ,راطلا لاوحأ نمريسبملا الا

 "رح ءزاوناغراعإو ىونشم ف رعب لبا ويدين
  ىيرعت ىلا كل جاب تلال فرعللا نم غران نأ تف

 هكو حالسر ندورادى وخر اك قو ىو الاجل 7
 لاء نوكي نم نال ال هااو ىنلاوىوُمدلآراك فلسمأ (ىسملا) يب حالفرلاتو ديدشابو زا
  لوغب أ كسم ىوفتلا دازلار .الاو اين دملا

 فسم كنالغزابرؤو ل فالءاررم
 رومأ كلان حالغلا ىلا تلسوو بلل نيتنثارلا ثلنرع

 اهذهو حالسصلاو ىومتلاو نيدفا سانل ادحجاهمو اهلرا .ذهالا نأف نب
 نآدحدارأ اذاهنا ةسا-اودركسصن مدفن اريبكمل ا ىأ هجاوملا ناسل نءاهتاجتاسسالا
 ىو ثم ههاج الو هلام ىف بغربالو حال سو نيد بحال اهحيوزتيالا ل اختل هتنب اج قر
 ةجارللالاذ(خلا) مب رابتو ل بخ همعرفرا دبكه رابتخاملاسداءادلي درك »
 هلم محو هتليبقو هدوق عمار ف حاساارهصلا لاذ نا اصلا لفاعلا روصلار انا

 نلابغتساو سحو ىرخوم وت سنلاماروا دنتفكنانز سب ف ىمىوختلاو
 الو 4 نس الو4ةراماالو لاما( لامال4ناق حلاصلاراشخ اةجاوملا نيأرالءا_تلا دعب

 وهاك :قسلل نرظ لور هاظاا نرظن نولوفءناصغتنمو

 ه«ىغرأ

 حال_سقق لب لاكلاوب

 لاح



 [] «نيمزىو ر رد -غكو رزه هنيدودد هزم[ !+:ز تفك » ىوتةمنآلا سانلا لام |
 *ا-:االئاةنهباأ لاسقلاو ليقلاو ضارتعالا اذاهءاسنلا نمةياوحلا عقما الغ ل
 قتماومك اغتأهقادنم مكمرك أنا لاخلا هتهّمانالنيدلاودهزالعداتءوملن ىذلا لمح
 بهذالب ة_زخ ضرالاهجو ةقيقملا فحلاملا كلاذو مهومترك ذنيذلاموقلا نمىفعأ |
 ةياث هتقرعمو هلو هداجو هلامو هفريشوهتزع حالص ل نكمل ني هتان هستعا لاين لا نم خرا

 اه شانت دك رتخدعو زن دوج نوح إل ىوتشسمتنباو هحاوللا ةهقىلا عجرم مودعملا ١

 تسال نمتنبلا كفن عوزتاشفور هم داي ناك ال(ىنعلا) «شاقو ىفاشنو ناهيب تسد ل

 تتأاهبرعلةسئيملا بابسسالاتنيلا جو زن ررقال ىأ زال ارئاسو شامةلاونأا -

 تنك « دوب هامردلطةرخ مالغس و ىوتشم اهدصر رقشَعَو اشفو هجاوملا تيب

 ىلع هجاوملا تدب قوه ىذلاريغسلا مالغلا كلاذدعب (ىنعما) دوز رازو فيعشو رامبل
 مكىببملارواتلعو تخادكى واق دراي رمصهو ىم نئيافيعضز اشي مراسروذلا |
 نالادبأ بيبهلهتلع مهغيولو قدلا ضي سم ,لثمءادلابىفتبامالغلاكلاذو (ىنعلا) هي تخانشأ]

 تسلم اب لد مغرد نتىور' هه تسل دزا شور عك ذكى لغه ىو ةبحلا ضم هالع أ

/ 

 لواعم هان لاحاومهضيل ابطال لات اعلإ يأ لق ف هعجو مالغلا لاق معلا نكس (ىندلا) |
 لاما د زنمدلمالغنا ف ىو هيفرفةئامال ل حلا بلغل ا مغ ىق ندبل ا جالعو عب

 مهقوخ نماشيأملغلا كلاذو (ىئعلأ) نشب ل هئيسردو زيدمآ ىدحرك

 فو دحال هريس شفي إل ىأ عمجوو ةحارج ةسبهلا نمور دس ىف بولو «#فن لاح نك.

 لامزاالخردشسربزاب و وتءكوهتيشاو توا تنك ط ىو شين شب رلديوفو ةدحن ||
 نم ةوافارءالكا ىفهلاح نع مالغل ا ىلسدعب تنأ ةجوزاي(هحوزم ارلل لاقةلبا(ىعما] موا |

 هك ه دوبارراىردامى ام ونإف ىم هتح ,ز رومأملاو هجاوملاممآلاو 4مئاولا فضلا

 يمال همعر هب قعل مالا ةلزتم ىنوكت لا :اةجوزاي (ينعملا) هي دنك اديب ونشييدوخ مغ |]

 تمقسا الف( نلا) يمالغ لد زتتفرركيدزو ره مالك ن ا ضوكر ددرك نونا برج |
 دنع ثبهذمويىاثوهورخآ ابوبروذل اى ءاجنذأ ىف هةعشوومالكل ا اذهاهجوز نمةجورلا

 دعب (ىنعملا) ب ىتش آو لالدورهمدسوداب م ىتسنآدركىهناشار شرس سد ىم مالغلا |]

 هكنانخاوو ىمهسأرعرستدتعلالدو ةبح تنام هنكسو طل مالفلاسأرت طم
 | تلعفاذ تامقشملا تاهمالك(ينعملا) هك ناسب ددمارد ان شدركع رن ناب رهمناردام

 تايبال أ يتح انيلمالفلا تلعج مالا بن أ
 نياوتزا ديما سمهك يف ىو الئاتمجاوما ةوز هلارهظ أو نيب وأ

 يجالثلننب ىلست دأب اذك نكي لنم ىلمأ نأ, (ىنملا) هي دون هئاكرب رت خدىه دك هدومن |



 (ىسعلا)<  ركذ ىاجدو روكدوسغيح 6 رك هتسخاموام هدازمجاوخ إل ىونثهدوثع

 ةلاثع دوك أ نعي بقالي مننا نلن نم نوكن نحضو هجاوملا ناكنوكت نب ث

 ير ف ءرغر دامو دئفا 0

 | فعمطي نأ ةيسانملا اه ”تزفاوو سمح ةيدنه ةيست اوه نوكيآم مالغلا كلاذةلئات (ىنعلا)
 تفكوه تفرك اردوخدوب ل واربس تفك ف ىء 4ةبسانماهار وبضب رشلا ةجاوم ا ةنبا
 وأ لحنا اذهىف اربسلاتلاتمجا اوملناة و زنكسلا (علا) «ت 5
 تلاةوه جوملا اهجوزىلا تبهذووملا و هيلعتسزع ىذا نمتغرفو اهظبغ تمظكو

 9 : ب نظلا انبهذا نخةلاملاءذه
 رج زاروا س نكمرجز ارمالغبك اررتخ دردلم مجاوج تاومرربصإل ريّعصلاو ريغسالل
 اذه ىرجئالكلن ااهمالتنبلاوأ لات يدا مابا .هدزوسعيس هنعكم روزا عمط نيزا

 ىوشلاالويسلا قرتمال حر ١ اذهنمءامجالو رجزالبانأو ىدتهلا مالغلا
 لات (ىنعملا) وتب شيهديو مربي و زادك « وكم وا نكربس هحاوخ تف

 دكوقو ىربس ا ليهرجز ىد قتلو مالفلا بدأ ف نمروضحال,ىركست
 ا دزانياركعاتو ىونشم كلاب طعنو لاذ نم لمالا عطتن
 .عيطلا اذ هركلا تح عينا م نكتوجش تو
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 يدعوا ةخوزاو (ىمللا) م تسردناد ىركينك
 قيفضلا ىلغانتفي, ب اةمعو امص لا 4 ىوقو ار ورسم هبل ىلعجاو بذلكسلاب نامزلا ذه ىف

 ,هللا) يي ىرتيلواوتمدسنادكتوح « ىرتشم شخ ىا ع تسا دلما ىوتثم تجوز
 زتلةلمإا نموأ تنأف اهلرتشمو بل امن انلع/لنآلا ىلا اذه لعن /نخ
 نيأانرا (ىعملا) يانتونجيرتوامتآىلل ام نؤلكن يرد عسهام شن 1 و ىوتثم
 :اوا ن1 ةقئاالاثم اهنوكل ىلإ اننولاك ىف اشي أ ثاعلا مالغل ايمن روك



 ةياثمتنأو ىلبلانئةينالىوأ كلاه اطعانانمتلص> اننتبو انماضب انس ف ىرت ىذا ا نان

 ضشوخركفولايخانإو ىوتثم مالغلا ةيلف ل جاله تجوز هجاوحلا نم ملعتاذهو نوت

 برضي نم اركشلاو لايم خا ىتح(ىنملا) يدنكهرغارو منير بثركف ه ةزكورب
 زاجإ» ىوتتم 4فوخلاقو ادي افيطللجرلا لع نار كلا تال مالغلا لاذ ىلع

 نءحورلاوذوهوروناج (ىدعملا) هي فرشو تسازيصز هر ىدآ ه فامزا كيل دو هرق

 | فرشلاوزعلا نم نمسيناسنالااسأو برشلاو لالا نم ىأب هنعمنا ائيعس ن كيتا تاناويم ا
 * شوكءارزادوش هيرفى دا »» ىوشم لايم هيىوغب ىذلارورسلا نمو ملول اركذلا مدعو

 ناويحلاو نوحي عملا قي رط نمىدآلا (ىسعملا) # شوو قلحزا دوش هبر_وؤاج

 0 يمول رعسني نأ لقاعلا ىتينبال هنا هيدثثا ذهىفو طاتنلا
 دقعامالغلا كلاذو (ىنعلا) يت فكرك نارازهوا حرس لكنوج ه تنكشو حرسو

 قامت ّللاركشورمج لا درولا ل شم خعناو هوجو نولرجحاو وت هرورس دايز نموا ه دعو ىلع

 تادسد نبا دش اباد ابمهك و نءتوناخ ىاتنكيم ىوكمك ف ىء ركسشا !نم ولأ.

 دمولا اذ هنوكسيال ىثساب النا ةجوزل لوي مالفلا ناكيركل (ىندعلا) ينفو





 قماححلاةل [ىئس :تفزغوبر ماجا سااعناوتأر ةعامجلا كلاذدس(

 ىممامحلا ىلا بهذج رفذلا ذراهصالا مسر ىلعو هريغو سابلو صبق ىلع ةلهشمةرببك ةرسس
 مالغلا كاقو (ىعلا) اينو قل دوسع» «ديرد توك و نابروغررا مامر دتفرإو
 ارورسمرعاظنلا ىف بهذولو باقلارمكتمو حورلا ضي سم ماها ىلإ بهذ حامل ىلع ىدنهلا
 أ ىلء مام ا نيداقو ةقرخ لمار : ثم ناكمريد نان لمللاىف 4 ةدعقاولا 1-1 نم لأن نكسلا
 مق ةانثلاءانلا مضي فوتلاو ةقرخلا تعميق لدلاو ريدلا ىنعم ةيرعلا فلكلا مشب نوك
 ا ىوتمم عملا ةادا نول او فلالاو هرلث ل عاشو مامحل اداتو هدارأ ةبسفا يفءاسيلاو ماما

 أ (ىهلا) م«سورع نوجرتت .تاشنروا شيب « سوف كل دركردءامجز ادن
 قير ط ىلء مامسلله و ذخأ منال ةرضام ىا سوف سرعلاتيبل ماما نم جرق مالغلا
 هنن لعج هجاوأناواسوكعم ىعالا ناكل ب ةرهاصا !بجوتةلاسهنمر هظرإل هنالءازهتسالا
 دنكوك د يابن هكم ناببساب هتسثناك كش ردلمإل ىع مالغلا مادناهدمتأو سورنعلا لكشب
 : انعامسرمتاهمار (ىنملا] «ناهقءازور
 ىوردوتع اس كر داثع |وهماصق سورعل الامجل هتيؤرزعسح نامتم الابار ان مالغلا
 ةصيشل اةلامل قمح امل دعب (ىنعملا) يدا قيد شتسدودر هرهابتاهكنآ هب داتعتدركرظن
 عبباسأ ةرشء هيدي نمدسحاو لك مالفلا ىليوأ)'بضغلاو دانءلا نم ةعاس تنبلا ىلارظأ
 ةيلاصتالمأبمدوخار سكتفك »ف ىءاهنمرشتت ىأ
 ,[ةءولاسنادحالنوكيال اهل لاقو
 + ريكمرتنانوناخوسح» تيورزود»
 غنم مق أ يبهلا كرك ةليالا ف نكلءانلال ؛ءايرط كوحو
 مهل ىع ةملا ىف ع رشا هاو يلمأو دج ىنسعملا ىف نكسل الزهرعاطل ىف ةءاعملا

 هديه يمتةلجاذك (ىعلا) م« ناهتماشبي رودز'تسشوخ .؛ ٠ ناهحنبا
 ,ةمبو ةمعن لوب هنأ كس نها دئاز دعبل نمتامتمالا بقا عرشمو اهثودو ايندملا

 :ردذي ان ىبإو ىرتشم دعبلا نم, .نسحلااةدئاز نامتمالا لبق» انسملاتنرلا كلتش ائدلا
 ل ناهو (ىنعملا) «بارستاد شا, يهزتئورنوج « بارودزا
 ناش اعلل اذ عفن ال بارسلاكنوكس ام .ر تا بهذيال نكسنواملاءاملاكةولحو ةغيطلاهارب
 زاووا تسريب هدنك 9 ىرم اقوذالو ةذلددجال اهلابرغتاذا اينالا ةروصارطانلا عي
 أزوعنملابلا ىف ايندلا تال( ى ملا )هي سورع ومصهدنك هواجار شيوخ « سواباج سب

 يملا مني سولب انا ىلع سورغلاكاهفن | نمت دئاز ا هركمواهصيصبتا
 اينالاىأ هجولا:ءاراوهو*التجالا نعم فرع ظفل ةواملاو صبسيتلا ىنعم ةسب رعلا



 اينافلا ف ةيئموز وتل اةروس ىف انهنع نيس ضر عل "ابلوالاوءاسنالل ابن لا ىف ةسيئاه
 هيلعشا ىلملاةهنأ امهنع هللا ىغرس ابعنبا نع ىور سور ءلاك اس.ندلا لهأ نم

 ًوهرك الادحأ هارالةيدإا مان اقيز اطعم

 .نيهه ىوتشم الع ماتاغنواممترخافتىئلاايندلا
 "ىذا ارمحالا نوللا ىعمب ( ( هنوكلك) يش حاروا دوا

 (.ودلا) قتال نجر ضاح ىهنتيسراغلا مدا متخب شسم ةوقو مسلا ىنعجانع شينا

 حانشمري هلاكنكريصإل ىم كلهتقممسلاب طوال اهلسع قت الوأ وجو رمح
 اريسلا ناناينلا شيعت نم عرفا (ىنعلا) ه« جرحد سرد جرف نودوتت

 اداراكش وو ىونشم جرح "اعف مالغلاج رف لثم عمتالىتسج رغلاحاتفم

 (ىنعلا) هو اماعنا تاو از ديامن شوخ
 نملصاملا ناصغنلا نكلار رهام ينالا قوذوةمعن تناكولر ىنعب انسح !هماعن كلالؤأىرب
 عمتو هيرتغتم انسحءارتسملا اذه نووي جب روظب ىف +لاكستل ارنالذلناو ةيع

 تسالتيمرورغ نبى داره كلم دوناوو دن ةرورغ نبا هكسن نسر لالالا ف
 للكل لبهدحو ىد هلا نكي ملرورغلا لآ: ناتآس قاده م« هللا همدع نمالا لح يمر هرد

 ناديه وبس نوح وو ىوتمىلا هنا مهتحئمل رولا ذهل ثم الت ةلس م لكف ىد
 اينالاءذهاتاسوذناالاذهاي (ىنعلا) هرازرازتما يرد لاند و راهن زكا
 نو اب رذحاىنعجتامأورارقو لوةودهعىنعراهيز نعمت ةدرعلا ىازلارسكتراغيز
 ءاجلاو لاما اينالاه هيف تعقوثلن مل ىهياعرشتمو اي كسصابةريشكللا ةما داب
 ٠ ىهشو ىري زوو ىربم مانو يوشم تآلارذحانمد::تواادعب ك شالبصا 1و
 ةتطللاوةرازولاو ةرامالا مساا.:هلاىفثال (ىنءللا) 5 ,هدناجو دردو اكرم شنابئرد

 ةلردال ناك ذاف حورلاءاطعاو ص رممو توم“ اغا ىف هفسا نكل لوبم اين لا لهأ تع

 و دثعت نوجوريهزرب) ,ىونثم اهكر االفاع تتكن اح ورلا قاهزا كا: طاب
 | شماواد بع نك ة>ارلاو روشحلا تدرأ نان (ينعلا) يدرب تدركرب هك ىف

 ضرالا ىلع اا سيرا ناطمجبارأ ياو مالمو تام ضلال
 ىل_ء قلل بهذي ةزانجلاكنكنالو هلع ابكسحار ءابنغالاكن كت الو سرغلا لستم

 هدرمراوسنوج هرونكدهاوخدوخلاحار جاو ىوتشم تبعا دحأ ىلع الىأ مهلاقر
 قلما ةاج نوكين بلطي ركشلا مدع غلاب ىأروغكلاو (ىنعللا] م روكيرشدنرا
 نآبلطي هش اين م كلاذمتاركثيالو هب نسح أ ىذف اردن لعبال ىذلا ىعي الا

 توك



 نيف

 ب لسا موس و الرمج للا ىلع نوكي
 أبكا ارلا تيلامدارأو

 ىلا ماريو قلما هيبهذي

 هبيسنالهان ءاجلا اولاملابر

 ىلمعي ىذفا تيلاك نكنالو ةبوكرملا سرغلاكركو انوه :ضرالا ىل «نوشمي ذل نمسحرلا
 لوسرلا نأ اين لا لهأك الام قلما نوكينأ بلطي !روكش نوكيالىذف نان انهم سانل
 مال !هيلعلاق هللا لوسراب قوم اامو اولان قوما ةسلاحيو مكسصا الاقل سو هيله هللا ىلع
 قلعتملا مالكل انوه وفيالو نما مالك تومعسال مان اينالا لهأ ىرخأ ار يفوءايتغالا
 ارههزامجربإ» ىونثم هربتل ثيملا نوبهذباك هشبل اقلللا« بهذي نانجالاو نيدلاب

 .لك ايؤرلا يف (ىنعللا) باكر ىلاعدوش بصتمضرا
 اجلا فأر بصت.بحاصالا ذنوكيتوباتلا ىلءابك اريكاةزاسشإلا
 7 © رابتسفاغر توباننهكنازإل قوتشارابتماو
 :ىرلاو ةكرملاو للا نم*ىريزجقلطنا لع توات لاذ تال (ىعلا
 سكردوخراب» ىوتنم عدبلا مهراوطاب قللخا لع يقتل لج نومريرابكلا نا لب
 ىللم كح ضنالىغا تنأو نيج رسب مك اريريرس ه شب و خربهنم
 |رقتلاىأردصتلا نم نسح رمل ئالدمتلاو بصتملا بلطت الوئلا فن ىلع هعشودحأ
 'تسرفت ديانات و ايمارمد رم ناش ابكر إاىوتثمىروسااردصتلا انمىلوأ ىوثعلا
 2 ق اعاد م ىلم سدال (ىنعلا) يابودرفلا
 : اراب كسجلاا ىف اريثكر وظت ةلءل اء عنان
 | بكسسرا (ىنعملا) يىهدناروو نا ىروش#ك « ىحدددوت شوخأك ار ىكمإل
 رخ [ناك اذا سرغلا ة دع تنال ةرشع ىندج لادم تشب ,ادو م ةبفاعو هرخآىف تن ىطعت
 | فئالا اوف ذح انف هتوكوممو هشنولوقيف فلالا نوف ذسمانوكوءاموماثكءاهواغلا ةملكللا
 | ىلسن ىنعم بل اذع عراشم لعق لادأا اركب هدو ةرشملا باس الا نعميدارأو.داولتو
 اعشٍبكرلل ىلصت م الارخبصال وت اي لوغي هلكا هش عداسأ ةريشع
 هرهظتإ ةمادثلاهافه نكس هنم
 ةيوصلا فو بصنملاوةلودلا كلنا ماداه :لصاخلا بارخ ةيرتىألادلارسك,ى هد ناريو
 7-3 يب وبار خان لابس انف امم رومعم



 ةروهال لفن مولتو اسلم ةرخآلا ىف قيتةلاخ هذه ىلع تغب تاو بصنملاوةلودلا الزنا
 نان د سهكنونك !شهدمدإط ىم سفنلا ىتغىنغلا اما ضرعلا ةرثكن ع ىنغلا سيلا
 ةرقت ءاجلاو بصتملابكس م طعاو (ىدملا) يتسرب نار ووزجاع ىدركسنان ثم
 | ىتح ىناسؤرو ىونغم تاعاططلا نمناحرودرو نات ةثام كل نال ةرشعل سعب اسأ, اشو
 ايندلانال اهدباعو ايندلاتابارخريسأ نوكدت لوا دية نوكستالءاماو ب سنا بك ىف

 لمعاو ابندلا نم غرفاىأز جام ةغيةماىف ءاملاو ب صنم اريسأو بارخا
 تفك ف ىمتايلاعل تاجر ا ىلا لوصولا نع همايغل !موبازحاع وكن

 نابوث نع ىور (ىنعملا) «ءاوختىزيج سك زيىهاوخ ىمهرك ههلازاتنج هكريمغبب
 نايوثيلاق ةثملا هل نعضأ ائيشىل نها نم لسو هيلع هاى سها لوسير لاق لات هنأ هلعهتل !ىشبر
 نارونناكف ةنحلا كلن مغ | ائيثساننلا لأسن المال. هيلع اف هللالوسرابانأ تلفت
 نئاذهلوهايا لو ان نأ ادحأ سمأب لوم ذخنأو لزنف ءطو-اموبطقس ىتمس ايش سانا! لأسيال
 هلا !نم ةئجلا بلطت تنك نايوث اي لاقونابوث لسو هيلع هللا ص ىثلا بها لاغق موهغلاي
 (ادخراديدو ىوأملا تنج هارترم ليفكن م ىهاو خخ نوح و ىمدحأ نماثيش بلطتال ىاعت
 /ىبادصنآ وو ىوتنم ىلامن هللا يورو كولا انأادعخأ لأ_فالثلنا ال (ىعملا)

 تعم نايوثوهو ىنامسلاّلاذو ( ىنعملا] ير

 املا ىأ نيعلارسكتاوابصاراسقلاغ
 |ورفدوخ م تسارداتفا سفك ا هناا: لكوكب معلا ذلا ذناك ىتح شغلا نم
 ذأ هتاكملو كك ءدب نم قو طوسلا ةلفغلا ىلءىتح( ىنعملا) يي تساوضخارن[سك زدعآا
 الاجر كانه نا لااو دحأ نءهطوسٍبلطنرلو ةبادملا نع لزتف بك اروهو ضرالا نم

 هيلع يهارباانديسىتحسانل ااولأسيل «افرعلا تالا اةرضمىل عيدنا ذه يف
 نيل اما لات يهارب ا, ةجاسثلأ لومي كيرف لاقو وانلا ىف هطوتس دنع لير

 ىو ادو دعه دياين شدا دزادكنا ف ىم ىلا هلع فاو -نم يس ىيرامأوالف ليرعج اب
 البو هلرسو تلا له جبنا اطع نمىفأب الىذملا هللا ل اذو ( ىنعملا يب دهدىدوخ ىته او
 حتابقل ايقأ نملاعت ا 1 كبر ل حومس ملاذأ اذه ىلعف كيطعي بام
 (ىنعما] نب تسايسنا قي رطش هاوخ تانمخآ م« تساورن ىهاوضيقح مايرو وف ىع
 باطلا نه ثمدالقئالو فيطا بلطلا لاذ ىناخلا نم لامن للا مأب ائيْشَسِيلط اد
 دمج اذكو اهب مك تو مهرهظت ةئدص مهلاومأ نم خ هبببحل هللا لاقاذ ولو دارط

 نوح دنامندب» ىوتءاصبت نكيولواتسسحهلاؤسناكف لأسو بالها ةراشابىزورأ
 اراشأ ب ورحل اناا (ىنعلاز م« تسوارج زارفكوج دش نامارغك « تسوددرك تراثا
 برر حسا



 ارذكراسرفكلا نالو هجالاك لانا اراس ايم الا عفأ كك الر غكسل نال ق قبب ل3

 ىذلا لكأ كحابيرطضا اذاىنعب ناعانركيهرمأب هقاتاانو ىلامتهشلا مال هتغل اخ

 نيد هلك أن اور نكح هسا دفنه هرارطغالا لستءلك أ ناذ هلك | نع ىلاعت هاه
 هيلع مت االفداعالر غ اي ريغرطضا نف ىلاعت هللا لات نمؤموهفرطشلل حا دةتعبرارطشالا

 هللا ىمأ دو اذان ىل اعتهقارمالناشوغماههرب لغعلا اىلء نيفوقو مايل عيةلاو نسما نال

 (ىنعلا) هب دريذكمرلاءىاهوكيتزنتآ «٠ دروك شنب واما هكىدب رع ىء فطاوب نس

 نوكيعأ ةئسملالاملالاعفأ زرامتب عيبلا لاذ ىلامتهثلارمأب انمامأ أي ميبقلك
 ناسحالار وظمناك|اهتساسخ عم وكلا لهأريمطتك ة:بلا سانلالاسفأ نم نسحأ
 لاعقأ ىبسىلاعتهملارمأبناكا ل مالغلا هتترشمل اندسكو ة دالا داع لهأ نمرأس

 ىمومان ديس ع#اع لا اروع اين مل. لعتكن سح م لكر هاظا!بسعاذ» سكعو سانلا
 هيلغ لمحت نا بلكللا لثك هلت همس ىف ىلامتهلالارادودرعناكى لاعت هللا مالهتمادر

 مي لب ةرهاظلا: روصللر ظن الذا لف علا ىلع سيلب او اسي ربا ذكو تملي هكر غتوأ تملي
 هد وتسويزين ددركهئسخرك فدس ناز وفى و2. ىلاعت هللارمأ ىلع ةفوخومرومالا نا

 اش ءطمتالاحور جت دلجلا ناكنا ف دلالة سمائل« تسوردر :نارازه دس هكددم

 ناك تن اوا-غث ءطصن الو :فولأ ةثام هل ىذفاقدصا| ل اذ لوب هنأ تصح رد فولأ هيف تال

 ني ةريسسلاو ىدملار فا نمو ةروسلا ف دسصلا هارد ارو ك.وأحو رحت عسي دنع هدا
 |ولر* ار قفل ف دس نع ض رعت ال وغةاكك رو قاَممأ مفو- ىف نالةرو هل نع ضرعتال
 ,اهملا ىرارد فولأ ةثام هذدس ل هتئناهوررابتعابهنال ورح «اثيهر مدلج ناك

 نحو: دابملاو ةعاطانرابتءالا لب ءاحلاو لاملاوةرو هلا يك نوكي الراب: الانا

 عمجراو راسبعلا صن ام ابهذ نكو روصل !ملاعالرثأ نعل الزام تنكنا كل اس

 مه اًسكوسو دركز ايدرا دع نامأب نطم نبا ىوشمرو ها ١إلا+ مش نموهفنلا الاعا

 اهمغ رفا خا مذلمتالةيهلالا فراعملاو رارسالا تانلكذه (ىنعملا) ب درك ئب جارنع

 قالع أ قلع ىأزابلا جار وهىدازايابناج ىلا عمجراو تاطالا بناجىلا عمدراو
 نكس, لو دونا طاسلا بن امل .برداصاذا ةنوكسالا ىزابلا جازم ناكامو ىلاعت هللا
 ارب هلا ىف دركز اب نا ىنع هاذه ةعاطاو ل ةسبحت لم همارك ايارتغم هنوكسلا هنئا هموجر

 ىنعمب رشاح م أ دركسسحو ىزأ لاريطو هىفانلا عارصلا ىف زابلاو عودرلا ىنهملّرالا
 ا « ىهدءدرزوج ناكردو ر زابإ» ىونثم ىزايلاةانعوهىذهازابابناج ىلا عمجرا
 "ايلاو ملا هبهذ نوكيعشو معان ادلا عفن ىهدهد(ىنعم اي ىهد.دزارتناةسددهر

 ممشلا هةر دلل“ 5 او[ ارسكو ىلوالا لادم تشب ىناذلارطشلا ىف ىهدهدو ةبسنلل

 نسا يرام | م



 بهذ ل ثم اصلا نكوةرو صل املاء نمو مماثلالسلا ةيوسلا ىلاالئامابر(
 تدعم ىلا ةروصلا معو هوولاعلا اذه نمعسجراو

 موبامداننوك-:الوأ ام-مهتش ١
 دئهد ىئهد شرخث ما دنزا دئهد هر دك ارق روس ىمثملا

 مالارخلا ةمادنل نمو اهنيرمل ةروصلل باقل ىف نوطعب ةروصلا لهأو ايندلا لهأ (ىنعلا)
 نم مالارخآ ا موبحتو ةروص مج.ولخ ىف نوعشي اين لا لهأ ىعبا

 ةنتف كدالوأر مك اومأ امنا ىلاعت هللا لات ءادعأ ةروصلا كتل توركيةمادنلا لاك
 اردزدؤب ىماهرردهاشي مالارخ >[ة.ةلاووملا نمادسأ تدعأ اذا ةروصلا ءدهل 3
 نيح صلل االسم (ىسعملا) ييدهدى هد د هز ىنلت عطت ناك
 لثم اه ىطعي ةيسوصللا كلت وو ذفنيحلا لاذ ف رام ىطعي ىذملادبلا عطتوهو صاصقلا
 كلاذلالبأمإ .نعدبأ نعضي رصختلاو عمجولا دنع ممثلا نهتاداع نمءاسنلا نالت !سمالا
 نيح صللا لام اذكو نملاب امسملاىدنهلاماليغلا متم ءامةنعشيو هئمنرع ىلا ئشلا

 (يملا م يبني
 تعطتىدللا كلاذْمتلا لعف ذي نماذك كلا لقال ىدنهل ا مالغلاوهو نيزملا كاذ

 اوبال نان دعهإل ىوث ةرخآلا بام ىلع اصل بوم يبو ةصح هنم ذخو
 3 ااوزئاملاودب زل 0 ٠ ذوو نوخ
 علا نوطعإ وتفواذفكملا

 دربنا 0 تاردعبنم ةشارذالّم(ىنعملا)
 1 ىف ىنعي راشلا كقتدعن نم ةمارفلاك لثملا ىف ةثالثل اف اوطلا « لسه لوفي
 |رملاراتىأراشلا اود ىأالحاوطر بنا االانفوارؤاهرأرر انلاكوه ىذلا م .هداقو
 هنأك ارؤناهو عز لاراالا كة” ىله مهسفنأ اوبرضي ىت>ابلا باهذلا ىلع اومز ءوبداسغلاو

 ارش يعلاوداسفلاورشلا مهل ىؤرغانامزد افلاورمشل ان 0

 تاب دعو اد عوام
 رهف أوحانجر وغلا ىلع تقرحأ أرانلاراثلا بنام تنأ |!( ىنعلا(تنعر 0
 :اوطل هذ ها ذك اهتعفتمو اهتحالمتعاشأ ىأ اهحلم ترثنو لادطالاك تعتوو

 اذان مهتحالم نورثنبو ) افط الكنزعغي والاهم هسبل نوبه ذياب وبعاتياوأرادأ
 أ 7 7ال77ب70707 00 لا



 تلا

 وخ و دوس عمطو ناكرب ركم درابإط ىوتماوبان صاسفلا اواو مهتحابق
 + رشروُلا ىلعةشارغا !ةدئاةلا لمأ ىلع ى أنس (ىلا) هدو زيه

 © تسمو ىمان لد صرح شدركزاب و تسب سياو مهتخوسركيدرزاب هو ىم معشلاالا ران
 ا راعجا. ما صرح دعب كانه نمت 4 انممتلارانت تاصو ىرخأ ةرم (ىنملا)

 هتادايصوعلا ةشارغلاكى نعم ا ىفةروصلاريسأو ةوهشلابى بما ذك ةعاركسو ةيسان

 اذاننوكي و صرحا ءاباهيسني ررضاا لاذ دعب برهة سايسلاب و رتحاو

 (دهد ىدداروجثو دنهوسجغ م دهج ىأدتخو -زكتامزننآ لو م4 دوب واناركس

 نوط قارتحالا نم اهل نوه. اش ةثالثلا فئ اولا «الوئهو ةشاوذا كلت نامزلا اذ( ىنعملا)

 :مهشلاكى ه ىلا ةو ثعم ىلععب ىذلل ا ىد سن لا مال فلا ملاذ لثمو توعجريو مها

 ناياتتخر كاك وه ىوتثم مهئاوهأعهثنو شب مها ةرشعلا هسامأب

 ىلا تقيل اهنبأاب (ىعملا) يب زورورغمو بذلكت يع ىو

 ةرهعت نأ ىنعي ةقرحترو رخلابوةذاك ةبصلا ف ىهىتلاو
 ديكن محلا نعواكه نيناووندو رضدازازاب ط ىم ةءذاكة بسلا نمو ةقداسةروصا ىف

 د تلا نهوا هيالئينم او نينالاوةيوزلامركسف نس بهذي دس( ىنملا)

 ةقداصلا ةوتللمهةوياىأ اهلعاوتو وذو تا اولعن موكل هركم مهذعضأو نيب

 هذعاو امل اوداعل اودرولو ىلا هن هلو مهلعو ةساذأولو هرخآبنةبذكلاواه ممذكما

 ليوأتناىفاذم ميهتلاهاءلأ ب رمللاراناو راقي كتبنا ليوأن موهع ةردإل لاقاذءاو

 لكف(ةمايقلا «ىلاءاضغرلاو ةرادلا ميسان اللا رو ىف ةروك ان ةنآلا»

 انكى'(هلاامأ :لأ3) ىنلا بر ىأ(برعللاراناودقوأ اماك ) ىرخالا فلأإ :موم

 مسيلع هه طلسقاروتلا مكح مهدافاو قالا ىمأ مهتذل ا ثحاف نيل الح ىهتنا مهةرمودارأ

 اساخنآرقلا لو زننوكملو س وهلا ممله هللا طاف ىرخأ هود _فاوريصن تعم يه

 «.انولاراناو دقوأ مهانأك ف ىم لاقت مومسعلا لعب آلاءذ هلي وأت نيب اماعدمكحو

 ىتح مهران هللا فل أب رحل ارانتوبذاكلا دةوأ الك (ىنعلا) مي افطت اح مهرا

 ءاحت اهيبعت مهنزع نكيرلا.طف برحلا ران مهموغن ىف او دقو أولو ىوهلا لأ لوب

 ًاياومزعواو دسقولو ىو !لهأ(ىنعلا)
 :ىوولا ل عأ ن كل تاعاطاايلغتشاو اهنم خر فاو ةيصعلا





 ,(هلاو ليللا لوضتالئثىال(ىنعلا) مدور كدب[ كىديرادسخ ىب ه دوخ ب شوزورأ
 قيفملا لعاغلا نع الفاغاب لوب هناكبهذيو ىنأب ىنمقل الثاو تلا لاوهودنوادحالبهسفن
 بعذيالو قأيال هسا قلت نم بهديو أي ف كسص راهلاوسبللا انهرت
 مكيلع هللالعج نا متيأرآل قىلاهنهتلالاقر هعىندأ 4نم همي اذهو ينبت لعاشبالا
 تاس تا يأارآ لامع تالفا اش مكسينأيهلاريغهلا نمةمايغلا موي ىلا ادمرسلبللا
 نورسبت الفأ هسيف توئكست ليل مكينأب هللاريغ4لا نم ةمايغل !مويىفا!دمرسراهلا مكيلع
 الئاغاو(ىندملا) 6 ثيهمىادوخب تضبا ه نيس ىدركى تالوةعمدرك وف ىرتشم
 لقعتلا نعول ختالوةيافمل ارومالا الردنو تالوقعملا فارطأرودتثنأ قيضحلارؤملا نع
 ارودمر اد لك نا تلمعل لقعلا امي تنك لو ثلنع 4 ةلرطت | نيوءاب صوسملا اذه ىف نكل
 |وكيانب ىلكاب م رتلوقعم دوبانبا هناخط ىونم ىلاعتهتلا نعل شت لو ارثؤمرثأ لكلو أ
 تانرةعأءامبالي وأ لمع! ءاميلا,تيبلا انا لق ةقرعلا ليلتايو (ىنعملا) يرتسىبىا
 اطعنإلل ىوتشم مئاص نمت اعوتملإ ديالا ذك هانبءاننلكل نا ىلع اوغفتا لول باصتأ
 بةاكلاب ىدفواي طملا (ىدلا) هيرسب ىاشيب هكا هب , رت لوفعم دوببتاكا

 شوكمبج إ» وتتم بتاكمالا دج يال دسوال طلخا نانركستفا بتاك المو لثعأ نوكي
 هين علاو مج امبشننذالا (ىلا) هج مججفا ىناك ىدوتنوح ه مقميمو مثجنيعو
 أرهظي ف يكو بتاك البدوكست ضبكم هيمان ناسنألا ةمغش ىلع ةموتكم مغل اهبشن يملاوزيملا
 ماسرالا ف مكروصب ىذلاوه ىلا عتق لاق ناصال يوم: نسح | قلخ ىذا ناسنالا
 (.دنتاريكسم) م هدد ةدتاَررك زوو شور معنه ىم ءاشيافيك
 ع ري ودل لمشغل | عملتو عم لماشا:هامبدارأ نكل عمشلاّكل مام ينعم تناكولو

 .نوكي أعمل 'ىأ اروتم نوكيلاعزما.ثب وا ارؤنم نوكي ل ءاشالب معلا

 ,رشل شفكزا بوخ تعنص ظاىونم عنا سلابالائذلا لا ذرهظيال

 لفاا (ىنعما) لمسعلا نعي ىذفاو ءلجرلاوأ ديلا لوا ةسب رعلاب (ل2) هج ريس
 .اديريصت دي نمو أ, ىلر | نوكستري ريضلول فكن ءةن_>ةعنس يتم ارثوملا نع
 قوأ نانيث ار هانيمو ناتو . ادي لماك ذ انس ادب نم نوكسن نسما ةعنسلا نا لع كوأ
 ىرتتنأو نسحلا عئصمل !عانطساىلءردةيالىرتال هنيعو ٌلسمتالءديئذلا نالىرحأو
 عمو شلابو طسابو ضناقعئاس نم طول دبالهلا معا ةنسملا تاعونصملا نماريثك ارا دقم

 هك ىتسنادوج سيو ىوتم تاعو:مملا د هرهظت فيكسف ادوجوم نكيألا ذأ
 تاعال م ئاسلا دوجو ركتمايدعب (ينسعملا] م دز تنم سودت رسب »



 ذه :
 ةبفاعو غونتللاءالتبإ اوةفلتحلا ىضا مالا ةئحلا س ويدكسأر لع عضي و 0

 شكوا ىوس « كنج ىدورغوج شعفد نكي سرا ىوتم ايار تلمع وكده رع الإ
 برحلاب كل .«ءتماو هضدا ردات تثكتاركتماب دعب (ىلا) يم دندخوئاوهرد
 او دنس عئطصا هنا ىر رئاط مهس يندم :دخريت دورغلا لم ىلا عن هبتاج بصح او لاتغلاو

 مدل الم مولاي اعحرخ امومىنررءاعسلا باج دعس سكركلارب

0 
 أراطقان !نءجرخاوا 0 0 الدو

 فرص: فكى ذيغمو نوه ملم امل هكلم نمجورم ا ىلهردغت فبكو ضرالاو تاوعسلا
 ١ شك اىتسرنىدوبمدعرد و ىم نوه سْنِجفاكلاريكم وركى اون يعج فاننأ ىل»
 ديم نكس مدعلا ىف تاكل معلا لبلقاو (يقكأ) م لثوخ تسد ىاىح ,هرثوح وا فكزا

 هريس دنا ىلع ه دب ن هونت فيك عاف كرا ءسقرولمىأ ىف ىوذ- لسع عت لاعت 1
 ناجوزر1 8 ىو ديان بح ىهم تناكولوءوكحوزجاعو فيعىنعب شو
 هللا نمرارف سغنلا ىهشم بلط (ىعلا) ) « حر وعن نون شل دع شيب « نةعركمدوب
 لاقوفاسنالاحورلاة زمول لفل باب بسلا هبال
 اذ هو هتدارادب نم جورخو ىلاهدهتلا ىمأ نمبرهمتادارمل كملط سغننلا ىهتشم بل اطار
 ىلاعتهتداراو همك ميلست س ةنلا ىهتتملرتو اهحور ,راةءاشار ىوغتلامدقارهاهدع ادق

 مك امتأ هللا دنع مكر كسصا نا ىلا عت هل الاةىوفتلل ءايحاوه قملاىلا النا نم هرهو
 ايندلا ذه( ىتعملا) عوز زكىوراماهزازيركردو وززكشنادوتسءادناهج نبال ىم
 تناك اذان ايندلا مف ىف عقر ابغرو اهل لامن ءلكف ةيئاشتلات اهتشلا اهتبحو خللا ىف

 ىنعملا| ده ىلعت ص المنا كلر لهللا ىلا هوتوتابمملا تابح نمرفروغلا ىلءاذك ايمدملا

 | ركن م بكس م ىناسثلارطشلا ىفو بك رم غهظذاىأ درغم لوالار طشلا فوزرآ ظفل وكي

 ةلامع وحرب ل بقتسا ع دوز ركىورهر دفتدوز نمة فلا وز نصو سمأ لعفةز
 قوم هتلالانجد_هاشوىروصلاملاعلا اناس .نءضرعاو هلذغتاو ىاعتقاىلا هعتو
 ثناامل (ىدلا] يدا ف ىديدنآدضردىدش نوجه داثكدسىديديىدرك نين توجإل
 تاعاطل ايت لغتشار ةيناسغنلا تايهتشلا تا ترانا عب بان غفوحونف ةثام تيأرأ ذكت لعف

 كو



 كوسم نوكست ال أ اداسف تب أر هفال_خوه دشن تنك كناالو :

 ىوننم نارحلا نموجنن الو ناطبشلاو سنلا بول ةمنوكسن ةبن
 ارسلان علا يبول ديكو نات ىتفم هجرك بولغلا اوتفتسا ا
 لالا بوطملاو جراخلا اوطخ كل تمل كولو بولغا ونذ اوتغتسالاقلسو هيلع
 نم زرمأ ىنيل باج بطخ برعلا لودي ىامالاو تأش ا ! ندم بطخ عنج ةلمهملااطلاو
 /نونغلا انف ناو كبلق تفتسا لاق مال او: الصل ا هسيلع» راما ىراخلاىور
 همكحو صاخ ثيد-لااذهدررونأ ىلا ةراشا مظنلا ىف هع ةتكتلاو دحاولل باطاإو
 هدا فولت حالسةةرعم لال مزاللا داسغلاو الملا نيف لكرهالا ف ا نا ماع
 اه شديآ محراذرا ذكنوب هزركوف ىونتم ةيناسفنلادئاذلل,لغتشنالوةمب ىشلا ةداج. ىلع كلسنلا
 ,ىحسفتلا ىنهتشمعد (ىنعملا) <« شدياب ننيمكى دومزآ

 سحرا ىورات ٠ شنك تم ذخ سب تسج ان وحرف ىاذك زل ,تيرج دنا
 هعمل أو هدبعاةىلاعت هيضف نم صالات ىلءر دمتال كنا املا ذهاب (ىنعملا) مي شنشلكردرا
 | نصح انت لا وقل ىلع هتثج نات بهو هتعس نمو تن عاطل او ةدابعلا كلت ببسن ىتسح
 | ةيناعورلا ةةحىلالسسرو ةينام.يلب نط :نءاين هاى احنهقاعاملأ نمنات نموثلا
 ال( ىدلا) ىو ىاررادو ىتكستدا ديه فوشك» ذا مون نوج مدسيمدإط ىوتشمأ
 ممازج دهان انسسح تامفنا لداء( مكجالطل ىرث ىرغاي تالاسأ اب | سم ست لك ىف توكسن

 ازاردوخ مح ىدن: وفرط يوزن سوت اسنوكتل ةبق ارم دتعاف سكعلاب و
 .-الابتس نمو( (ىعللا) 4 ”[دراذك ىاردوخراكه

 ةردقو:زمئدها 0 لا! ليغنستأو
 555 راشد دورتاوو عمت لك زاكز أك

 هكىمهحو رتاشيارب

 كلاوأ بقت

 ءاباوي رطف نب تملا ١ ها مالاةار ناب اذه فاق ضاغما,تجاراشإ
 ىارهاظلا فاي ةسيكمابهتءاراوءتبرقو , هننرمو هتلاب طف بيس هقح ىف ىدشلاو

 هادجرلا 0 2

 0 را كيرا اان ملا( رسل ع
 2 تا يخل سل نومي
 اى ئكماج :٠  درخ ىسدرادب 0 ىوتثم نيلئات مناطلس قاونمل
 كيال الزان اطلساب(ىعلا) درو

 انوحيأرم



 (ةنكا
 نوكسىن.>ءا مالا ىلع هناي ضناف
 ةالثلا*الؤيتاطلسلا(ىنعلا) يربك ديستاتهكوارص وس ه ريماىستآ ا( ثذر

 رمال نغدلاسذوأ الامل ا هلا بنام دابلاج راغبهذارممأ

 اركربما تفك و ثلءنآر ارودزا ديدي راك و
 حاعان ب شماريماللاة لانى أرددب نمدوحت اطلس

 0 هدأ ءادك زك و دسرربارنأو راكزا

 اهلا تا سو :دلء أ نم همن الئاتاهنملسوبقي رطلا سأرو دسمرلا ىلء

 ىلا بهذربمالا لاذ( ىنعملا) 2 'ءرداك ان شمزءثفك ه ىرزهك دءايوديسرب

 .تنأةفالاه ذه هللاتو درت ناطالارو ذاسىفأواهتنت نم زأسو ةلفاقلا ل:

 العلاوو ىاو نّسْمك اركرك يدا ىءارب تموز م اذه
 بعذاالملا أ هريغرمءالاشبأ ,ىمالا كاذ كرمز اطللا لاذ كي

 تفرط ىوتنموذخأت نبأ ىلاعاتملا اذهونؤزعتجن أى امل لفوق سةففافلا كلت 07
 بهذرممالا لاذ( ىنعملا) ) كن

 اما! كلولافوضاطل١ روض أو ةلفاملا كلتا ناطلل اه لامن نمل بناه بهذ
 ناري امو ىلإ هم مسا نتؤطم تال تركيبه انتم :ءلخاملا كلو عاوقؤماب

 كان عاس يول درمالا لاذ (ىنمأأل) ي رقت تتحرر اوووي ك٠ هر كد ىربما
 نع مهلسو موق كلا ذل بهذارخ آرم ءالناطل للاسف نارمح قد 4

 تهسخرهزاتنكدمآز اإل ىم موقلاوهرفنلاو نوكيا يل .ءانم مهل ارق وما

 كنق لاقرناطالارو ضل ىقآرمعالا كاذو (ىعلا) ) «تيزارىابماكتابلغا ٠

 عك 0 1 6 نكل دووم اتم ىنج لكم

 حا ا ا ا

 « ىررجتزا ديد ثنو ربب كتفك لب ىونم#ا سهالا نم مهربغ رعأ ف تو رينا ولك !"نواو
 هناطل!الاتناطالابابأو وأ انفريمالا كاذ(ىنملا !) فت سربما تك نارمح هئام

 ناطا_ل الاس نموخرمرثأ ىذلا 0 هناا

 ريما ىمات نينسع* 8 ىم ىرلا داب نم مهجور خ نامز نع مها أسيل هنال اريماز ام قب
 نيثالث ىلا بول -الا اذه ىلءزس اس!( لإ !) < رفوركر ا صفانو ىار تسد بو

 رس





 دل
 ناطلس ت ذك قي ىمرمالا اذه ىلعانل ةردق الف ةغيطالا :ُحارلا ىف 4لخدمالدرولاو ايف 4 لغ دمالرمغلا هجو ةينارؤذ اكميف ىفسلاوراكملل لخ دمال قامت هللاةيانعب طونمرخنف
 داونذلا قالا مالكلا | كه لب لوبمتم الو عيب سدل مكتلوق مهل لاقرم جلا, قاعتتلا مالكتلا عماش وحن أطل_11(ينلا]داهج الخدر تسريصقتعب رودازسفنزا غلب
 نمواذالسفنل ا نم دلونتىنلا لامع الاىنءيداهتالا ل خدو سفتلارعسفت عبر سغنلا نم
 تناكتاوريصمتلا عبر ىصفاناريسخواناسقت تناك ا داهتجالا لع دوأرمصغتلاعي رامانيلاح
 قمدكةروؤو ىم لوصحل اره ل خدفاو ءاسخ اوه عرب راقد تالا لخد ىسهف ةدئاقو امفن
 دوج مريدعتلا لخ دم اشي هما «ذله ىف ناكوأ ةر(ىندملا) ع انفناتلطاناانب ر «ادخا ىتنكأ
 ًاطناو رجلا بسؤو هنأ لاوحألاو رارسالا عيبج ىل عالمالا دجو ماسلا هيلع هركحاو [:ةلنانيرلوقيناكى مريصقتلنيح مال. هيلع مدآ الاوبرا < سيلر ايتخالا نكلو

 ءاضقلا ناك الن كل تلا نم بنا نهلاغلارب دغر (ىنلا) 6 دوسمجام ءزحدو نبا اقدح هدو تضيزا ا

 قمل لال ءالاوءاوغالابسنفا ِ
 "ىالاتاتلفو انرمب ديوان دق ماج ريسك تنأ برا لاقوراستخا البا
 لات انا ظ لاقو رذتعا ل ريجلاب اًملمتمامالك لقبول مدان ديس كساو أن

 ديحوتلاررظن نم هللا ىلا ءاوغالا ءدانسسا نكي مفىتي وغأ ام ارعالاةروسيف ىلاعتهللا
 ءاوحو مدآان ديس نكلءاوغالا ىف هللا عمة ثراعمو ةييلات ثا ناك امناوهللا نمرومالا ةيورو
 .ارم ةلىف ةرغساامهنوكل ا: فنأ انلظانيرالاتو هللاىلاامجر
 .ل|الا ثم ىبن هالو أ لسال نا اطعو تبحر امي ضرالا
 : الة نها زكبش

 ناولاباورفظي لو ىشعلاوايناللا اورسخ نيذفلا ني :
 لاق دقنلا دعدجولابا دموور مه لصربصلابايمأو ها دول أه ابةةساوة

 ىهتاهقلاىوش مو دم باغلاو حورلاو بلغلاو دع سذنلا ىنعي و دع ضعبل مكضعنا
 «قحهدلبد وجر تسقح اضن ربو ىع لا ةقءاعالا اطمن اطل لا عيجر مث نيدلا مجن

 قحد بعل ىف وقح ىهلآلاءاضقلا لب (ىعملا) يقل سيلباوجروعا شاب



 (ةنفأ
 اهرذشلو اهرّدقهجولا لاذ لءواهل هر ايت او دبعل | لاعفا لزالا ىف /ءىلاعاهتنانال

 اريج نم ديعلل نكيولا.اودبعلا ةداراو ب كل اهن نى دارعاو ىلخ ناكفرمإلا هجو ىلع
 ذمرال-او ةريصن بح اص نكو روعأ ريما للفت ا سيلباطنوكستنأ عمان رج لالا
 0 ريو هتفيط ىأر مدآل درصحسلاب سمأ اى هئالالا سيلب اروع ناكامو را

 .ىأر ىلاعت »يم نع لوكتلاو مدآلدوصمل امه ىلو هيتاع امل
 نوكيالنأ مدآن با ىئالل | له ىلعف راسن .اريلو ىلا عت تملا ىفاءاوغالا دة

 ايتخالا تابنالورايتخالاودوملا ثيثإ
 اانيقب (ىنعلا) م رابثخافدو قدرت

 ذال
 نار د_ةلاوءاضغلاتيثاذاونيعلا دحاو
 « راكو درعا جا ظامددزر دز ىواشم لاق
 | كو أنك نآاب منكن اط ىوتنم راسبتخا الب نوكي تم ةن ددرتلا اذلهو نيراك نييددرغلا ىف
 الاذو راكلا كاذوأر اكل !اذهرعفا (ىنملا) يدوي هتسورا ىايوتسدودمأه دوك
 فحم :واولا فو ةيمههلا فاكلا متب در كسحن ا ىلع نا طوب سعال رو ءاديىذملا هلو يتم

 بثحوم هدرتل |نالرورسيسيلو رابتخا هرج 4 صوصللا الب ددرتملا عب ديوكنم
 لغو (ىنوملا) جمربالأبارحيرد وردك مرسرددشاب عيهددرتنبازط وشمر اسبتخالا
 لوخد نؤكيال هالءاملاىلارط أ وأر صلال خدأ ناو دو ىركسفو ىرسق ددرتاا اذه نوكيأ

 ىوذثم دع اطتسا م دصيمل عل درتي الوكيل ذاالابسناللءاوولا ىف نارمطلاو ةنيشسالم رحصلا
 اذ_هنكلو (ىنمملا) «مىرإيانان رع ئارإب « مورل_سوءرد تسهددرتنا

 ملعتتو أر سشيلارو دم ل سوملا ىفا!بباه ولا ىلا بهذأ ىنأب دووم سانل اىفددرتلا

  قلبسربدوبهدستخ نآ هو 63 رسب ىونش» لباب ىلا بهذ رمسلا
 كلاذالاو لوهبنيسناملا ىأرظن ىحةردتددرتا مزالهنا لها .اعناف (ىنعلا

 الرهن اك ددرتلارهظأ اذا نيد لادح |ىلعةردتهل سيل نمناف كتل ىلءلصشيددرتلا
 ب رايتخاالاعفا ديءالنأا دم لمق

 نو اردو موج ناوج ىا هنا هنمك اضفر

 «لك لغتال ىأ ةلءءاضغلا ىلع مضتال ىتف اي دعن لاما
 ةرهاظلا لاعفالادت:و بسنتورمغلا ىلءلأ طخو طامرج عشت :

 "صاصتوديز دنكن و إف ىوشم ىرخ أر زوةرزاورزن الو ىلاعت هون لعن لأر يغلل
 روكي أمدلا قارا لعغب ا ديز(ى«لا) يي ريخدح دجحأرب ورمجدروخحم
 هدح نوكي أ بارشلا بشي ورمو ديز ص ماغي .انيال

 * نيبدوخ موجودركردوخ درك ىونثم رب مرج
 ثلنكر حو كمرفسر ظناو فارطأر د مرحب (ىتسعملا) منيبمهياسزاو

 «وندم بسكر شلاو

 ىنءاور هع هساصت



 م
 نمدارلا نوكيف نيبمدوخ ٌهياسزاو نددوخ سفنزاارشنج هريد م:لظل نم اهرئالو
 اينزجارايتخل :نا لاو مولعأل عم ارلعلا نأ ىلع : اننا هنايعأ هن نموهدسجم[لا
 فار ينعم ةيسراملا فاك ارسكب ىلوالا دركن ا ىلع كر اين خابردس كنمرد ءاملكذ
 شاداي طاق دشده ارشمك ذذ ىونثم رودفلا وسم ةيسمراغلا فاكلا خب ةيناشلا هركو
 طلغلا (ىنلا) ماقتنالاوءازنلا ءانعم( شادان) هب ريصن مسخ نكاد ىار مصخ 2-4
 هادى ديةطسن ىفو هه هخلعي ريصبلا مصحلا لا ذوءازجريمالا نوكي نأ بكطيالو نوكيا
 لاضأ عمرا لفلان اهسيوريسنا ةوداولاو رسب رمأ, وهو ماري به يالدح لكل د فو لع مصد مصخ هلوق نمدارملا نوكيري هوربعتت ذا ديمريسب مصخ تك
 قارط آر د مدكن اب لومي هناك ةاسمل اور افكتلا لامذا ىفعرمسن مصخ ىل هت ىحاو أهداب
 | ةتيانثا كن ايعأ نم اهرظن اارسثوارمخ كالامسأ ّت ايس عر كمر راتاو كلاوحأ
 ىلااوبهذفعكلاو قبلا لهأ نان اسلاةبانموهىذلا ىزاحلادوجولا نما هرظنتالو
 ةريشملا ىفةدتباشلا نامالا بلل نعةراسع بكسل ىعسملاىرا ب خالاءزجلا نأ
 موا علا عبات اعلا نالرشوأ ريسغوأ .اعسنم اهتاوذءيسضتغتامةبلعلا
 ننال (ىنعلا) هربت بش دي انوتزر دك 'ةريخريستادمابن ىدروخ له نر إل ىواشم
 ثلمويةرجأو لك آلا تن [كلنالثل تنأ لب أبلة ثللك أ بيس لسعلاتاكأ
 ةلنىنملا كا عمجار «لازجابنلا لا ءرداٍصلا ل مبتعلا ناكل تنأ لب رغللاليا تأت
 تيعسل م ىأل وفي هناك ةيفاذا فاكلا فب ت دكناووتباهري دقت عرزلاهانءمةسب رعلا ناكلارك,تثكنو تاقاتأ اذملعذ كيلمهرئأ داع يندلا ق كلنم أر دسام لكتاف سام كلن أبولو هتعرز ئثىأ تنأو كلغ عمجر يلو تبعسئ كا قاما نيااب (ىنعللا) تشكو ردمان هاكىدب راكمحو وتب 2كنؤناوناكد هج ىدركه + .ردإلا وثم ىرخأر زوةر زاو ررالو لامت هلال رعلمكو زوغب دحأ بتاعي الو بقاع
 ل لد ساو هسيف
 لس الداور_ثءكلندبو الحو رم ذوب اف( عملا تنماد دربك ث ظزرفومم» و 9 ىم ري قتلا نيعشولا .الاو هلو محم كانو ارح
 تفتلبال لم افلاكردم زمف لكل هج ىل اعتدللا نان ةةيهر تيسك اب سفن لكىوفل ىلع كاليذ
 (ىعلا) دز ىراةهئارىدزد لعف « "ترو بيغردارلعف ف ىراثم هريغل
 ةيسثغ اراد ةاورضيولا لا! لصفلو ةروص بيغلا ماع ف نول عم ناسنالا لسعمل
 ببغىادخري وست ت بهو تآ كيل ىدزدب نام كرادظاعوثءرب رغنلل ماهغتسالاو بل ملل
 9 .(ىنعملا) هيتاد



 للا ةمقا.1“ازج بيغل!ملاعريوصت كلو هباشنالةيصوصللا اشتم
 نكبل(ىنملا) هدادرهب زازاس تروس ننجهكو دادج اهلا قحوج هتعمل و ردإ

 لدعلا لج الص لل :روصا نكبر !لالثاق ءءلقىف مك احلاىأ ةفيعألا مهل

 نكل ةيسانمنيترو هلا نيب ابن افا ىف نكيرلولو ةرامخام ةروسب مك اما أ
 بساتمان « اشف لداعو ىلا لاعو نانو ىوثم ةروسىبةعلا ىف لاح لك ىلع صال ةمن:||
 " ريغ ءازج حل يطعن يتم مك" احلا لداعو بلال مادلم (ىنملا ب ازيسوداددهد توح أ

 فصتملاو لداعل ورلاعل !ىطعي ب4 بس انمي .اد> اىطعي ال ىبهتالاءاضقلا ناررغلا

 ايندلاى همر زىذلا لك ةرخآلاىفو همعل اًمناوم ءازج ملا لنلا لفاغلالهامجلا ىطسي واخ
 | نبا كح ا مكح دثكتوج نيزكردنا دسذكى با مك اسسكنوح » ىوتم ةراغبف ةماوص< قي
 نوكي فيكف يطال نا لعتلااذماراتخمعابن لاف مك املا نام (يثدللا) ينيك اس
 اييندلا ف عرمشلا ماك- نان ملظلا نم ةرذرا دعم هثم دمحال ل سيال نيك" املا هذه مكحأ كح

 ملعلاو بويغلامالع مكح فيكسف بيغلا ىلع مهءالطامدعل لل مهمكح ىف عمي نأ نك

 اوه لب رو ممكح ىف عتب نأ نكمينيل الاء ينغا 8
 « و ركى هارخ هكز ىدركو نضره وحج

 باطي نملاملا بح اص ضرعلات لمت
 اذاو انيبخالاثس اللامعالا

 لك ىلا عت لاق لبلطت ال15 لطب اليهرلا بلط نمدحأ ند

 نيدبدوخ شوه شرك و «:ءركيد ىمكراردوخ موج ف ىوتشم ةنيهر تيكا سفن
 هاله دتالو هيستئالو الريغ د أ ىلع كاي اطخو كامرج عشنالا ىنعملا) مب هشاداأ]

 ىلم ىقعلا لام سةورانلاب ذخالاو ةميكشلاو ماغننالا ىف كافعولنذأعشو رع

 « ىدآ نك لحل دع ىازجاب ٠ ىتشاك دوخون هكه ندوخر مرج 9م ىوئثم ابنا ف كلا
 نوكم'ىتح روبن أ نأ طي_كاكل ةئالو هتهرر ,زشنأ كلنال لسن ىلع عشتار (ىنملا) أ

 دشابارهف رو ىوننم اما ضراعمريغ» اوال اميطبوا ططسمىفاعت ملا لدعو زج
 !لالعق باذدعلا بيسلا (ىنعملا) ب فت ذي

 ردرظننآ » ىونثم كعلاطولتع باذغلا مهفاو عو
 تيتلا لاذلرظتلاهال (ىنعملا) يم دنكل هأكو ىنا دوك ار باك دنكل وحا مج

 فاكلا مظتا دوكسلار اوالهاكو نا دهكملا ىلا وفم باكلا لسع :رءالوح نيعلا لموت

 ةرامالا سفنلا بلكمل! دارأو ةئينملاة ب رعلا فاكلا عشب وأ ةساخلا لو الحلاةيسرافلا

 قرم



 نم سيل ناسنالا ل_هفتالءالوح فانالاحو رزعجت ربدسغتلاو تضل رظتلا لر
 ةريمحاذ ةئلرب ريال يدتلاو ةئحلا

 ”تاطاضاا لامالا باستك !نم
 مهتالو لفن معا ىتذأ (ينعملا) يارل دعى از
 ههاوتنما كلسفن مهناو «مهتتالذها لدهن ءاجراخ .سيل لا مايءالمف كفن ثيأراذاق
 ءالفتءاعو كره اذان (ىعلا) مهري لامتجلم» ةكو ةرير قارس هاد رم نكد

 ىتب رطاو هللا بابل سأرلاب يح ,
 نق امتد لاتوري لامعا ىف ةرذلاقتمل هعينمدال كوالا دهن ار مم وقلاغ رشلا
 هي ول هرارش 5 ةرذلامثم لمعي نمو هرياريسخ ةرذ لاقتم ل معبإ

 التاذفا سمت نال فنا ةنغتال(ىنملا 16 0

 ا ل 2 .قابممج ديشروخ نبا شيب
 1 .وسملا

 «ركش؟زبانسدب ةروخ شيب ا ,ذتيسهإ ىو ىفاشلا عارصأا
 ةيوسمللا تارذلاىنءيةرهاظ قت س28 هقْراَكَفالاَرطاوفنا تارذا ذك( ينعم لا)
 ينال اعارسملا ىلا ةنورممتمهاشبأ ىلاعتهنةرهاظةيلةااراكذالاو رطاوشلل

 اراكفالا تدعم وهدص لارا تعا ىل نكللاعتفالا باب
 ادك ةينامطلاس «كارود:ء ةرهاظأعااك ةينامملاتارذلاىنعي رماوفناةئيوب
 ةيوثعملا سا ها ارو ما دف ةريثكق ئاحوهظتو ناقل سا دنعترهاطرطاركلاتارذ
 ةريسبلا بحاص عتمتالزئاندلل ابامسءايشالاروس تناك او
 ا و. هكىدايصن آت راك وو لام يامتل الجال 4 لش
 ك هلادربىوبثلريز غم نآو هنرا مان ءديشكو رخدوخرسراو ءاك اره الو
 اريزدش رورغمرانو فابدر وبما مهام عاهد .ايك لكش نب ربهكت سمدكهك
 دئعاهسالعمطلاو ,صرااوهو» اد ىتملاتمودركم لاردارد تعاد ىطاقلوا كاردا
 ةياكح ناب ىفاذه جب ارفكتوكي نأ أرمفلا اكسو هيل هللاىل«ىنلا لاقرفلاوا ,ةجاملا طرق
 درولا نءهسأر ىلع وعش رو ء الكاك لشن فاىذاناشلالا

 ترسو ههجوي تااسأف هسأر ىلع



 دايسلابدارأو اهدأطصب و هَسث ىف عسفت 5
 ةميشتم عطب ةسيئدلا ابنها رشف م_وعقويو حالصلا ةروصن

 هي ويندهلا ذانملاوءاملاو راقولاو ةزهل ا ليصخت لحال مهحالص ةروصب ساشا
 شيشحلا كاذنامهفىأ ةيلفةغاربهذا نطغلارمطلا لاذ نكلنوظعتبالو مغوظعيو
 أرم_طل ١ لاذ نكسلو هنعب اواشيثحرأ للك لا اذ ىناالثاقىدآلا كش ىذا
 يرو لك. كلا !ذهراتخ ايم ”ىاللاتو لاكلاو مالا ىلعدايصلا لاذةلبحوركم مهغيزل
 لو فل مربطلا لاذ نال هتلبحب رتغات مانلا هجولا ىلع اومهخيإو رهاظلا ف تابمللا
 رك منمريطلا لاذ نكسل ىلاعت هفلا ىلا لو سولا نع هعطغي اعمل :رامرح ىأامط ةهكاردا
 | ىنلا لاقرقذلاو ةجاملا طرق دنع عسالعمطلاو صرماوهو هان ءىفاثلا دايصلا لاذ
 ىفا هبي برطشي ىذا ىرارطشالارمغلاوهو !رفكتوكي نر قذلاداك سو هيلع هللا لس
 | ىراينخ الارمنل اامأو ىرو هلارمفلا ىلا ابي رق ىرورشل ارقفال نوكيق. رئابكلا باكرا
 حلا بلاط كلا ارب_طلاوهو غرملا,دارأو ىر خضر قل اهةح درو اذسهلر حودميو ف
 أرد ع هتفر# ىوتماين فاوأ تاطيكلاوأ نامزلا ٠ نهروزملادايصاا نمو ىلاعت
 اهريط رص ىأرازغ سم ىربط بهذ( ينضخلا) يي راكشر جزا ماداجخآدوب و رازغمتأيم
 ناو يب .ييزر هذان ىدئحشناد الو ميفنياملا لجال لانه ناكوربثك !هتامنورياك
 تابجاهطسو ىف عبنوتأبنلاتاذضرالا انفو (ىعلا) ينكر امادايس
 ايكوالربرد» 3 «وبخ» يوت وكلا قده ةالاتهداسلا الاذو ديصاا لحال
 : شيش ملاو رولا ءفن فلدايصل اذه (ىنعلا) مءارزءراصب ديس دتقاردات
 تاووثلاو لاما ناطيشلا هرغب ىتح كلا سلا ىف .ديسلا

 مال ىوئنم داطسلاىنممانه ديصلارايندلا كرش عميق ملا
 رية ربط قلضتالاه جو ىلع (ىنعملا) يي تذاتدرم شب و درك اوطس « تخانشانزاوا
 بانو اناومل لع عن فلا نمهربخ الو دابسلا يف بناج.ىأ هبناملى أ ةحوهتلغغنم
 6 يح نبا نابمردناب ا. ردو شوزيسوت بك اروا تنك ف ىونتم مهجدابسلا لجبرلا
 وكت نم تنشب ثلا سدرال يداي ماقلت (ىنعملا)
 عقتتم اهتباذ عطقنم نمم ده ازد رم تذك و
 اعناتو عقتتم عطمتمدمازىنالةلزب « عطختمانا لاقل اولا اذهرمطلا نم

 اررجا مديدىهكناز « شيكو دمديزك اد ىوخنو دعزإو ىوم قرولاو شيش اب
 ىلال ايه ديوان دوةتلاودهزلاترتخاو ماسقلابايندفاثكرت (ىنعملا) يشي مخ شيب
 1يمةياسم» لسمو ىرتنم :رخآلا لاوحاب تاغتشاواريش اس ىئامأ لجالاوتوملاتيأر
 7 ل يح جلا



 (3ف]

 بسح ىلع اظعاو ىفاسراملا توم( نفل )هت دز مهربا م قاكدو
 نوح 9 ىوتنم رخآللا ىلع ىنكدو بسكن مالكب رشو اظعار ب كراس توم

 بل أ ضمالارخ؟ى تا ال (ىنعملا) تزود صر هابدركدياشوخ « نالاممهاوش
 ةءانقلا ترتسخاف: أس ماو لحر لكى لع دوعتلا كىغنب الهنا غارشلا ىف ئاللان قلما نع

 ارخآك (ىنلا) «دح ابو مكدك ابنا ه دانردرخ ادركمهار تشو رول ىونتم ةلزعلاو
 ادانعستوك أن ىلوفنالاو كوالا .[ىأربسقلاىأد هللا ىلا وتلا باحلا حالا

 ارؤغ زنوج إل ىوتثم ء ساو ىلا عت هيلا
 0 (ىنعلا) كم

 أوه ةسرعلاب تزلاونانالا .ىعللاو ىرهوملا لاق ىملل برأ الثا عفنأو
 نفدلااضن أ بلل لاس ول اهنلاو, ا انك ىمعللا برغم دعو يملا
 ضلوا .ءاج :وماركو تن رزي ى ال ىرتشم
 عال ةئام ذا يعرغ صح ولا باث باي رهالا خل ضودبصقلا أ تضم رزبايث

 ىرزكمرالاخررو ىوندم نةكلاس .زلا ةسنلالا نم ىرعتو
 م نال بارقلا ىلا هسحؤنت( ىلا

 ذاف ىرخأ "رقاب ادعت أف

 ا 2
 تعادرسانجابوىدمسهو ىبع مهاها اسف ىرشم مب انفاعزو

 (تلعأت اهي فلا ورسانعلا محاطا مسج (ينعلا) عى دآوسج

 دوو ا حورإ» ىو ةعبرالاريمانعلا هلوسأو ءزايرتا نامزلا ب اة سداسنألا مجدا
 هور سفن ىدآلا لاو( علا علركدرك ارش وخ لوس عقر لوقعزاودب 9
 ةقطانلا سوف:لاسوذنئابدارأو لركتلاتلعف اهلو أ نم حورلا نكل لو ةءلاو سوذذل!نم
 ةيولسعلا حاورالا نم تاسنالا حور, كلا لوقملا لوقعلا مو ةيداعلا حاررالاو
 ىهر اهلوص أ نع تادمو تاك ةهربطلا ةبئرصو ماج الا ملاعل اهايلو ةراكتلا لومعلا نمو
 ىاكن اوعدب[ى همان «افصربسوفنزاو لوةمزاإط ىر رشم ةباكلا لومعلاو هيولعلا حاووألا
 بوتكماهمحورللق أي امضلاب: كولملا سوفنلا لج ندو لوقعلا ةلج نم (ىنعلا) هاف
 ىم اهلا ناسلب لوغتو ىلذل املا ءلاب ديةتو ىولعلالاعلا ىسن نمأب ىأ هلءانرال نما. ةئاق



 دلاريثكو هماغوال نماب(ىنعاا) هي ىفانرب نهك تارايزور و خاب هزدد جيناكرابإل
 .مايأ نسوا ةمخ مهتبح اسم نيذفأ«اقدمالا تدجوو انع تضر رع هام دعلا كتاف دصأ نم
 .ناكرابن أ ىلء ل اغمل الا لام هيدي كا اف-"امد فهلا لب اصصأ نءلهجو تود كنا
 انكب شو دئ كوخ ىزايرد كد ركناكدوك ذه ىونثمربغستلل فائلاو
 مت اةلعتم» انا تقول امل الا كن نكل بعللأ ىف !رابن لا غل الارسن اولو ىنعملا هي دنشك حن

 نمج رضتفنديلا نم دعبنف اهنوبص-:حورلاذكرابجالا جو ىلع ل
 محاقدسا نعل املالا دعك ةرورشلاب مهل "نوال 1كئاتدسأ نءدغبتف ىناذلا ماعلا اداه
 لفطلا سن (ىنعملا) هيدر, شفكو ابقاك انزادزد ه دوخ ل غط ىزابتقو هنهربذ شوط ىونشم
 هنملغطلإربخالو همتو ,ءادر بهذا لشغل ىلع صال اةلاملا كي: وانا رعراس سعالا ثنو
 كاذاك (ىعلا) دايز شقر نهرو ءالك كه داتةردىزاببوامركنانمتآ ف ىوشم
 هه الكءركف نم بهذ تحولا ةرارح لغتشاوو هالاو بعللا ىل ةرارممابعقو ريغصلا لثشلا
 ءانىوسكدرادنور « ددمفدشوائزاو دش ب شف ىوتتم هبايئرئاسىسنو ء-سيقو

 | تبهذ نأ, ددمالب هوولو«عاراسو ليقاىنأ لاما كل:ىفلغا
 21 ثلءلوهجو لن كيولاوعا ضو هنانخيتع اض سعال !بعسب لاغطا الا ذو وامر

 انا ىدينشيفو وتم ةسنلا سس اياو ها ذ
 ةآلاو بعل ايما امن ابا تعمساملا (جنهملا]: تلآ ع ١

 قوولل لباب أ تيطم أو هاو بح ايندلا هارت اانتغإ لعن هلوةىهو توبكسنعلا
 بايسسأ تعيضوا بن للا قوذبت ررتما ىعإ

 دو ب ثهكنازأش بيو ىو مبا ذعلاو املا نم انئاغ ترمصف سوهلاو ىوهل ا ىف لرهع
 باطلا توملاليلع حنو هوالاذ لبق (ىنعملا] يوكو تكرد نكم عرب اشار زو د هرم ماجا
 لادملاو ثصلاو مر ضن ملال اور بما. كمانأ عيضتالو ىوغتلا سابل ىأ كب ايث
 ءارعلا قلنا (ينعملا) مي ماهديدعماج زد نمار قلعت ه ماهدي زكيقولخ ارحب نمط ىع
 ىو زركزارمم منإف ىونثم رمعلا باث ىأب ابثا!قارسقلحلا تيار ىنالتولخ ترتسخا

 هاش بيس ىرمم ف سن بهذ (ىسدلا) هي تاسأ ثدىاممةزارمم
 نبا ارهككتدربار بج ل ىوتشم *ادهالا مغو ةسغ بمس ىرمم فصن بجذوا

 2 الكلاو لاذ اههذا يملا (يملا) هي درخ ل ط توام هتشكىزاي قرغ . درب
 ةسف هيهذأةعاطلاورمعلا الكر بيباحلاءاهتشا اههذأ ىوغنلاو يدل ةبج ىنعي اذه
 لقت اامو ب ةرغريخصل ل فطلاكت آلا اننا لاطاوءادع الا
 ليلاذه(ىنللا) مدعتاللب بعالا اذهرخ و دشالب هن حأ ءاكتنايشلنإو ىونثم

 هبه ذأ

 نع ىولم ٠



 هيقافاكلاو برعم سد ظفا نافدعت الذل ف كسعي ىتم؟ كاس: بعالا اذ_هلم برق لجالا
 نآرغلان ا ىلع س نانوكب امهتءجحا ذات نيسدرخآرءاب وأ نارغلاناةراشا !ذهىو ا طغللا
 ناتسدزدزا اهءاج « سردزدردرد هرنراوسنيهإ» ىوتثم تآرغلابلانغاسنوفاك
 (صألا كلاذاو وتلا صرف ىلع يكرأوب ,قخاعأ عصام لك تلاع ناك اا (يعلا) «سيزإب

 .ةاكرمللا نم فلخ |همحرراوالب ايثادخو سمأ ل هقوه لد مساب سيل سرنا ىلع ملا
 ا ىلع سوهلاو ىو ولا ىف لمع نم فرسام ىفالنت تاعاطلا ىالرمج ةيقب فرمصتو بونت اس
 اهماج نمو ناطيشلاو اين لا صللا نمدارملا نا ىلع دعت نعم تناك لو انه فلمت صمم زاب
 هظا شي دزانكلفرب « تسكر بيات هون بكم ف ىونم قوقتلا ىهورمعلا باث
 ىلعع رمي لذالا ضرالا نم ةظلم ف هال بيد بكم ةيونلا ب 0 ل

 ايسكو

 أ الا تماس اريل .٠ ديا
 هكتوج و ىوتنمهافخاو هيهذأو ةليمص هذا نءشكسلا قرمسو لب علت لا بع هفاخا

 ظةبت شكلا بحاس نا ال هيتسا ايات ه تسارو بج دشناوددتك

 :نبا قورسلاشيكلاذلا دعب تح فارملالافوالامش اتي هيكل عش

 1 ىمملا) مباني وار ىاكدركىتاغفك ه اردزدنآديدب

 ميمي ىأ حايدصلا لعفب وهو «ثبك قرسىذلا للا هناربخ 4كيلو رثب سأر فص صألا
 ا ىوتثم < ءرفوذئثهنم بهذ ىذاك انرسحأبو اس وا لوقب كو

 ٠ ىثكتو ساىور ردفاونوك 9 ىوتنم ريثكب هذ اهفور 1
 لخاد باهذلا !ىلعاردات كنا أ ايصالا 4لاق (ىما) 5
 لن راميحقلا كراش قيام بيطلع لا ةك كتيرا

 توريدع



 ؛ . يدان خأابو (ونلا) بتمام
 ةرشع نع هيطعي ىلا لاذ هسغنل فن لاقوعمام قورسسلا شيكل بح اس هتنجسالف

 #«ب دادب رتثا ضرع وح د ىجوفركه داشكر دهددش تسد رب ىردرك

 الج هضوهو هب امم هلا ىلعم أ شبك بهذ ناو باوبأ ا
 لاما ف (ىنءلا) مب تفتدزد قمه درءاراهءاجو احردناو دنكربا ماج

 لاذ بهذلا ةبيكج رخل هيف بهذو رثسل!لخدرهبايثع رخأو علق شيكلا الاذبحام
 ىوتم< اين نمو «ثبكن م مر بهذو شكلا بحاص بايثةرارخ ابروذلا ىءادخأ صال
 ميتا لحرانل مزال( ى-هملا) يدرب ىنوعاط عمط دون ,هكديايىيزام»
 نوءاطلاىفأيل احلا قعمطلا لاي: الو مزح نكيملاذاناي رمل ازتللوةءرغالد كك ىتدخ

 قره ءئدق تسدرد كرا وف ىوتشم ىلا عن هللا ىلا لو سولا ىلءر دغيالو كال هوءالب نوكيف
 لا ةريس دئازروكذملا ص لما كلا ذو (ىعللا]هقرو -مدرهجاووا لاب نوح

 عاونأب سانا الضي غلا عيمجرر رو بدسهنالتاطبتلا هدو سقملا ةروص 4 ل ايش ناكس فن

 ملديال(ىنلا) باعد ناز ءراوو زيركتادعتيدادخالارأر كما دن سك ف ىم ىذلاروس
 بام فا ذل بح نم حناو هستلي وكركم نم ن)+ ام ىلاعن هنلالا ناطي_ثلا صللا أ ءركم

 هلنا لضفالولو ىل ات هتلا لات اهنس عبرا لس للف دساذلاىأ ةمحعملا نيغلارلا اللا دلا

 طم آى هر ئنعمردو بورتو ددايصا حرم :راطانمإط اليلثالا ناط.. *

 تاس ىف اذه م مال الا ىف ب2 [بهرالك 1و ةوعحسما تازادركى سخ مال_اارءالملا هيلع

 تنآواهصىهملب ابهرلا دايسلل لاقتأيدايسلاعمرمطلا لا ذةرمل ائمة ايم

 5 و هن -ابمو تاعاطلابلغتشم بهارلا لانه دعات بس أ نم

 ندي مالسالا ىف ةينايهرالالاق ذأ بهرتلا نم ىن سو هيلع هللاىف_سقطهملانأب

 ترلخرد هاو شدفك غسإ» ىوتنم سانت نم لارتهالاو ةباهرلا سمأ ى دبه

 دعمت الل راي شي اغا سمالل لاقربطلا(ىنلل) : بهرئاردجأ نيد و تسيئم

 !ىل دج[ نيدف بهرغل'نا حو ولا: داي زنمنآلةلزعلا نم غرفاو ولما ىف
 لوف ىأ ىةركرد توج ىتءدب ه لوميرنات .دركى سعب عزنا ىوشم لوبقمريغ
 اله لوضفلا ايأ ابقمالسالا ىف ناب :الةومي بعرقلا نع ىسغلو سلا الاذتال (ىنعلا)

 فورعميمأ هزاغردتهاجو ت-طرش هجح 9 وتم اهئابفر اهتكسم ئنث ”ىالف ةويفةهدب

 طرشةع املا ةالسلا ىو طرمش ةعجلا ب رطلا اذه فو (ينسلا) مب زارتحاركشمزو

 ساثلا نم عاطقنالا,ايشالاهذسه دحوتالو طر يركتملا نم بائتتحالاو فورعلاب سالاو



 مد
 قيرطلا طورش مظتتتالف ةلزعلار عاطةنالاوهوي رطلا ادب لصحتالنبدلا طئارسشناف
 غلا« رباوصمه نانلطيتدادتعقنم هب ريصريزنديشكنبوخدبح روف وشم نب
 ضرالا باصسلا ىطعبأك ةمؤنم قئالخلا٠اطع او ىاملاا :لمتربسلا تحت

 ىوقينأب ىلا" ىس“ فج ىإ_مريسصلا نمو هقتقي سا ذو ةوارط ىأ ةعقنم
 يمانلا طل اعالىذلا نمر مهاذأ ىلعربصي و سانثا طلاضصىذلا درر نال همالساو هاما
 بيس هجولا | ذه ىلع ئازع نا ةعفشم الب تيب سأنلا نم تعطقن اذان مهاذأ ىعريصيالو

 ( ىلا ردمابيرح هج وكشس رك ه ندي ىأ سانل عفن نم سانوتخ إف ىمكلنامره
 تنأىأ نوكيامر دملاعملتفاد صار نكس لنا ضان نم سانئارمخ نكي لأ ىبأاب

 قو عدبلا تلفن شاومالسالا طئارشت كر تىنعي ردملب اناؤمنوكت بيلا اذهبو ريع
 تمانايمردإ ىوتنم سانلل مهعفنأ سانلاربخ لو هيلع هللا لس ةوخلاةراشا اذه
 ةعدبلاو بهرتلاتلعاذات (ىتمملا) هك شاب موكح ل _همدحأ تنس ه شايعوحرم
 ةنأ هذه ىتمأ اهم ىفدرو ىنلا ةموحرملاةمالا طسوف نكورك ذاممغ رفانةيسمعلاو
 انال لاو لسنغل او لزالزلاو فلا اين لا ىف اما ذم ةرخ ألا ىف با ذه أ ملع سيل ةموح سعأ
 نكو م ميلعمقا ىلمدجحأ 2 كرت الَوفتَ هه ئشر نأ نع وكلا ىف مك ام اءاورأ
 تفك هكنباقلطمّسسنن « رايعد ايل كذك ناجل دف ىوت. اعيطمواءوكح ءرمال
 مالكلا اذنههاوج ىفهللاتوربطلا ىلا أر لادا ايلا بامأن(ىمعلا) 6م راد شوه
 يباهتتسهإط ىوتنم ه«تظفانئ الا مف َعا ةمومج ىلءاقاطم سدل تلق ىذا
 ةسلاجمنمىسحأولوأةلزعلا (ىهملا) هيدوش ديدنبكت نوجدبا. لبن « دينارا زاهي
 عمجلاصل الجرلا دعقي 1 نان مبقى-اغلا لحرلا املا لسجرلاةلامم يذلا لجرلا

 :التراسذ .ةبمحلا وهف ىلع مخأ حلاصلا نركب عيبه الجرلا
 :يارهنمدحت نااماو لب ا.” قرم نأ ماريكلا قفانكتولا
 لكريط اي دايسسلالاقو (ىغلا) م خولكو تكن وجوال قاع شيب ٠ خوسردوضاركرع
 ايردملاو رع لثملذاعلاا دلع لاذ ةناتمو ماكتساو تايثو خوسو هعل نكسعيإل نم
 ىتستينما شنان عت ت سراج نوجإل ىوتنم فوأ مْءعاطتنالاةراججالا اتم اهلا

 ماعطو زيسخ هلمأو.دا صراعا لثم لهاجلا اذا :ايهر نيعو ا ثيد
 ىف ةينابهرالسودبلم هْللاىلمهلوقب اع ىلا ةينايهرلايدارأو ةبن ابغرلا نع هتبصتو
 لوغ_ثلكلوفب اك ةعامجلاو ةنسسل ا لهأ نع ةلزعلاوعاطغنالا ىهو مالسالا
 هرخوج دشاب فلع ىوسوا شوه: 1 برغتلاو بجاوهنع عاطغنالا ةيوينالا

 فاعلا بنام نوكي رامحلا لدم هع لهاجلا الاذو(ىندملا) هب رغهىبو امنت ىو زارذكب
 غرد



 نآرلك و تارددرك ه مهوحريغكنازو ىوشمقجالكرز هالي قتال هثم غرفات
 حد تال كو ماظعلاىلابىأ تاقرومارض بج الإ ىعلا] تو ف نيد دعب

 :تكلاعكلب "سكع كلامو كام« تكل !هدش!.ه> -و نازج هكره و وشم دبال تأ

 هسهج والاكل اهم لكى اعن وف ىوخ ىلع ثا اهىفا .ولا للا ةرمغ شلك (ىندملا)

 ببسلا اذهب ومودعلاةباتمءادعامو دوحولاوه ةقيفلا ف هامالءاذبانيرلشرلو

مللا لق ىلاعتهقالاةدرغتلاد_>اولا كلاىلا ألا: سكس عم لا ىلاو كاملا
 كاملا كلام مس

خاش سكه باس حرك وف ىونثم4 لوصولا بلا اوهاوسأ. الرتااذه ايو
 جه هرسبىاتس

 ارد تال كل ءرثآو نسغل ا سكع لظن اناكولو ىدنوأ, (ىعلل) مرد روخ قاننمناسزا

 هياسزنيهوو ىونتم لاق اذهلوتاذفابلط اوزظلا رت مغتنالرار يو طنلا نملك ًاننأ

 لظلانمايبلاطوكو ظقبت(ىنعلا) م بسس انكر تحور بب ردو باط نك ىئارخاش
ل ناب دسل !نمارنهتمنكو بدلا ىلاهجوتو بهذاو نمغلا

 ألا ىةلالمح .لج قل

ع شيدودويف اجرا ط ىمبنسملا بله او ببلار ذح انلظلاكما دعامو ىصقل
 «. الر

 |توملا ىلا همجوتو هوجو دوجول ا ىفامسلا قيدصل !(ىنعملا) هك الرد

 قاسورلابو ايت دلال هأ امم اي دارأو كرت قالة ضورشو مؤ شهتبح اسمو ءةبصصو
 هدم كنوع ناوخ شا ءدرم و ورمي وهو أ مك ط ىوتنم ءااوالاوءانالا

 نال ىفرلانيبلاط مهنوكل ىفوملاب ا

 هيلع هللا ىف ىبتلا تان مولش وف مم : .
 نبا ايدكرع» ىم ايندلا لهل اكمل قمل ةفاكتو مكن ا

م تيحاصاروا كتسوخولكه كو تسدهار دش ا, موق
 مولا الو عم تاكيوم لك (ىنءاا) 

 نز « دز رار سك ناو خوات وخط قوتنم بح اسمو بحاس ةرطاوردلا بهاروهذ

هوب ”الثم (ىندعملا) د سرتف آرازهدس ناغواك
 ارفعاو ردملا نم ىفدأ ايندلا له أ م

 ارادمالا ذه نم نكلو سانلا نمدح[ةالشلاببسنكيلو قيرطلاعطقب لرفع اورد نال

ا ةبام سهنيلاو عفن. الو رةيالدمامل اردملانالةق[فولأ ةثاءتلسو
 ثروت م بعصر دمل

داهج سي شغرمتقك »ىو ةيناسورلا نم مول بيصنال منالدا-فوررمت قول
 دوب هكنا

ذه ادايسلا لجرلا نمرعطلا عوسال(ينعملا) همدوب .هرنايستزءزن ني
 بهرتلاراتخا ى

تقولا الاذداهملانوكيبهرتلاراتخا نمايدعن ايي لاق
 قب رطلا عطاتناك اذا اع 

 عدم ريشدين ماانهدرب و دربنو ىراب ظفح ىارزأ و ىرتنما كى طعي ني راتلا طسو
 قير طلا ىلا ىفأب روكا لجرلا برح ا لج الو ةما دصلا ظذح لجال (ىنعملا)

 ةنمأ الىذفا

 فر (ىيعلا) هي دو دعا ءرمهرفا هك« دوشادبي ىهكن ؟ىدرم قرع ىونشم هيف



 | ىندوح» ىونثمعا دعالا باقر نراقاذاهتدالح
 هللا -لوسرلا ناك اس1( ىنعملا) جي لوفبو دشتار دش

 اذهلو راغكلا د هاب تلا ايبأاب ىرق ىلهرافكلا ل اتباروءأمىأ فيلات هيلع
 هتمآ بيلا اذه نموهقناالا ها الاولو ب سانا لانأ نأ ترمأ لو «ءلع تلا ىلس لاق
 [| ةينابهرلا نم غ غارشلاو متع انستا عزاللا هنمأ نمدايما تنآواناعصتو انويلوانوغستنأ

 أ يهركو راغ ىسبعت نيدرد تحطم *و
 أ ىسيم انديسيبد ,ةهطصلااو ةعاصتل او ةببملاو از ,غلاو برحلا انني د ةحل علا (ىنسلا)
 برحلاوأ ىروصلابرهلااما ةيدم لالا |ىل ةححلصلا !لوغب هنآك ل بع او ,راغلامالسلا هيلع
 لربملا ع مطل اني تركيب سانا نمةلزعلاب سيل اذهوتأ بثلاو سغنلا مىرنملا
 'ه روزي ىراي دورك عر تنك ف ىوتثمر ومالا عيبج ىف ممل عصتلاو ماش
 ةبمج قملان !نمناكتا مفرق مالكم! نهر للا نمدايصا عما ل(ىمالا) جب وشو رمش
 || لهأ ةلتاموهرد اسفل اورشل ! ىلع م شن وهاي د ءاحن الا ذيت-هللازها ةنوامع هوقو
 (ىنلا يمعتاسق اطيالرارنرد وج حا بننوح » ىونة لال ذلاو رقكلا
 ١ أرارغلا نالتلوه لاي طنو ىو أ ةيهلاو عاطق اافداسعلاو أرلازهأ ةناملتوتنكيرلال كل
 || ىونن. طنينم ية رعلاوأ ةبسرإلا عملباريدكتسيين1َيلَكنيلسولا سنم قاطيالامم
 || نمريطلاعمسامل (ىدلا) هياررايديايت مكتارأنةندو © ادا ,راك داس دق دمتذك ظ

 || نإ اسال عرالودملاوراجلا بلش دس دهازب لا اماكناهذهدا. ملا
 ترئكسم بالا ىف قدصلا لصد اذان بامتاا قدس لوصىفةبا وعسل !نانالل بد سلأ
 | (ىنعلا) يهدم جو اميدارا راب نهكذ از « ددعىفىنب راباتوشراب » ىونم» :ءنك1*اةدصالا

 ه4 اند الىذلا نالد دال, ::ادسو امي دس قلخلا نا ,«ىرت تح اهي دصق د ملاب نكت نأ
 | ٠ ىنموبتو محهوتو تكر كريد ىوتثم ةوذالو ةدءال» يبن

 دعب دم مالا هيلعشمر ,يتنأو بت ةناطيشلا(ىنعلا) ) «ق معانا 8
 0ع عل ا ليذ كدي نمعدتال ها
 الإ سا با ذ نم صالما كلرسب ى- مهمدعب: او *احطصلا!ةيحاسل بهذا
 !| دح .ةذكداسنالا بي ذنأ طم -: رده ةرسما ذاعمنعدجحأ ىورا
 || كرك: 2 كوش دصملاو ةماعلاو ةعام طا مكي .اهشلااو مك ايافةينا لاو ةيمسامتاءاشلا
 || لسا نوكيبنالا (ىنمما) دورا .هرّزك « دوباربكى وكنا بلغأ
 | .ئاقرايهاذو ةلموملانيلارسكو برسسلا نع اهطقتمواديعن غلا :ك اذا باغالا ملا



 ذل

 أ توكينأبنغلا عاوفأ نمع زينل ثيشنلا ىلع كليو تقولا لاذ خفلا ذأ فاديحو هسفنل
 أرد و درك ةلرتتعاجإبتنسدكن 19 ىوننمادبحو ابها3 برسل! نعا ديعب ايفللدبت
 عمبتو ةعامجلاعمنسلا الرثئذلا كلاذو (ىنملا) هب هروخ شيوع نوح نعيم نين
 بهذبال ىذلانالاهكله أو ءؤن مدبر معن هسفنمد برش لأ ةعبسم اذكف هسغنئوه

 نملايشلا عابسدس كاموءاوهالا عاب
 تملا (ىنملا) مه قيشمرد يتفاراب ىو ةراف و قيفرن
 عيت يفرلاووي راطلامددعبف قيفرلاو ني رطلامزلاذ

 وجار ىهر هوو ىم املرذ يم ناكو ءاوم ججتاوانزك ذنعهسبلتانلفغأ نممطتالو |
 |ةيفرمقلا ب رمل ل بلحلا تاع[ يملا يل كابوجدرد دو لدمه هب دس ارزك |
 لوسولا بطب و عمجولاو بلغلاءلعما دمتم قيفرلا "لاذ توكينأب ةنواهمو اددم هئم دخلا

 ,طمخ !لجلا ىف كل نوكيو عن

 ىف كلعغشب و ىلاعت هلل

 مهلربس الن ذا ءارقفلاىناثل او موبنافف.ءارهالا لهأ لوثالا ةئالثايندلا ليد ملا نانأأ

 .دوبوك ىفىهر مهول مى اعتهننا٠التب ا ىلع نو رباصتا ىلا نوبل ط ثلاثا وأ

 كلشعلا و دمواممخنركيىذلا قيفرلا لاذ سدلا (ىنسعللا) يي دربوتةماج هكدوج تشرف
 الاذنالالرمم عيشي !لاوحالا فكل مفرسب ىذلا اينما لهأو ىوهلا لهأ لم

 فو قإ دس ةروصل !ىفو هةررعشلا تل ل سدحلا ويف



 نك
 لاذ (ىدملا) شين _هناكوا شيئا
 .ا هعمل حال
 انةرشاعت

 فرط لكي هذيو ةكرحوا وود لم لعن, ىذا
 الوندبح اضتالكأ لئات خمورتشن عملا ف 4 نال نع ن هبت الزقاعإ.

 م سرتديدتوب ىلدرتشا دوا. ؤط ىم كالت ىاعتهللاىلا لوشولا نا
 انوخىرباملل هلا باقكفتلا .لقل بر لاذوأ (ىنعلا) م سرد»ارزاعوجرروبتديوك
 : ,قدرتُماو دنكناستارراب إف ىوشم اسود د لومي قدرطلا نم عوجرلا ل جال ارطخو
 هقر .نم لمجلا بلاغك فئاخ باق ىذا يدصلالاذر( ىعلا) ميلر قتادودع هرمع
 05 /قاوهنالعتالوودع هنأ لعاو !اواةيفرو اميدس هنطتالوا ندم لرن اماهو «ةيفرو هعيدص ل هع
 نزهارت[دربهرزا ارا ىوتشم ىلاعتهللا نع كدعلا بس نوكيا
 الو قيفربس با رطلاعملاةلاذنالا (ىنسملا) هي نز ريزدتفا
 2 :لجرب سيلا اذ ةريضم هتبمجن ىلا عت هف نع دضيب ىأ قلحا
 .٠ .٠ ةشيفرهردتسيزابتاب ءارإ ىرتثم لجريسيل ةميدملا لعأ دتعابندحلاو سفنلا
 لك ىف ورلابة راف اوميضللا قب رط قحلا قب رط (ىنماا) + فدردىثذ 1
 ىلساملاحورةفارطل لك +: + هيث ناببره شيش ع رفواربصح بق لك قاكأ كنا ةشيغأ
 سفن !ىهشمر ..وكل همن اطيب هنمتوطبكل كسي فإ) لوهلادئازو دطخ هللا فب رطناا
 دزارو رنازؤب د ءارإل ىوشم بربح لاح دهاشلهسورت راخعارب روسح نكن م لكو ممياقةرامرولاللا ورق ارحل تسب_ ىل امتدت لوسولا نم لال عن تق اهاومو
 ةنتغلا, وام بيسلاا ذل اذ نم نيدهلا ىإ رطر(ىتتملا) )ب تتوعوك نتعره ءارهدكم تسرشو
 أزانمالو ث نىك هكل اله تاكو ل نالعبطلا ىلةسور هوا تن لك قيرط سيلرمتلاو
 ل ا

 هكا وبندر

 درتدوبهكراي » اهيأب ردو هازال كج يالا بنانا سوانا
 :ميةتسلا قب رطل ىلع لح .رالارات 1 ةرثكت دوكيام ب رطلا (ىملا) «اهعابا

 ءابلو لاو اينالا ران آيدوامم ساو قب ره ةقب :
 قيدصلاومقداتزلا دعبلا بسن وكتو ىلا !ىلازوسولا ًاببدس مهران (نوكتر ىلا« اهلصلاو
 : عىل هرسايلاعلب أوو لوك .داشرإ لمص ىأرلاوركبلا ميل .نوكي نم

 ارو 0
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 ةلساحلا |قاطل ةيعمجا نالةيعجالي.دالرورسلاو طاشنلا كلاذنكل كلالغادمغيرأ

 تآط ىملاةىنعلا اذه تابثالو 3 هرثا نمىوأ ةم امها نا تنم ةزعلا ف نوكتالا

هي دوشرتدوارعسنا راب عدو رش وا ىهروناهتدك
 افيطل بهذي ىلا اذو | ىندلل) 

 8 ىو ءاققرلاببس فءضةئامدو

 !ىراحربتقاي(ىدعملا) 02 ل طاشنرد ها

 ىف ب هذاذا هتةامحةرفو عمةظاغلا ىرامىنمب ولا لية نوكبو مانا افقأب ارا

 ناو راك ك ىرخر هو ىمقيشرلادظ ظيلغلاو ةوقو قوذ قو 4 ل هحريجاعموي رم

هذيراج لك كل ىعلا] بدو كون دص بعتزا هرثآىو ربهدو راه
 ةفاقلار !نعا درغ:ءب

 اذاةيلبلا ىوفىلعملأو شم 0 رطلا لاذ حز

 (ىدلا) م هربارشاب اس تااهتدك انو درو نور 2 دوج دج يسلط يم تباطشمع

جلا ايس لا راتقاوىرارلا نمش وا سرير راش الاذر كسسأيو
 

 شو ةرخ تآديوكى ارث مو ىوشم ىطلاو عامقلا ةسرعلا«ابلا مشندرب ظفاوزكولار نضنلا

 عقسالامحلانالب ثق لوقي رامحلا "لاذو/ىنعلا هوما: + ةنرك و رثك

 .هذن الاذك ارامح

 رطل بهذين ةاوملا هدر

 مه تيت ءار نيردنا دن هط ىوشم نسحأ
 ير يغتسسلا قب رطلا اذمهىف ىنلك
 هاون تويراولا هبامأتهللا ىلاىراسنأ

 »كم ىوذتل اوربا ىءاؤواعثو ىلاعت
 1 :راعمداطبل نكي (ىنسلا)

 0 ف ىوعارجالا عاما نم اهلوصح لب راع اوثر
 || ناكواةميرالا ناطبملا كنتو (ىعلا) ياورد قلعمدش اب نوح.

 هج شوكلا اقل ك1 قير رتب ا
 اك مؤلل نمؤلا درو هئال تذاع اقجالا دانا ةمرالا

 طللاو ةاتكلالو حفر( ىنلا) م مقراهدفاكئو رريدتك « لةوربح ئراي د شان
 نبا معقب 'مكرلاو طلاق اروالا هجو ىلع عقب ىت» لقلاوربأااةرودضاءتنكيلول
 (ىنهملا) هك درب شداب ميش 3 هاك ىدكركقربص>

 "اولا عاجلا هتالاو عامجالا نكس ءاوهلا اهقرغبو يضعس اهشمي ل سوي اذاد او
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 نورك ذن مكملما نيجو زانقلخ ئثلك مو ين : 3 ىلعنيحوز ٍسنج لكن هج 1
 أأ دهن نوا بالا مو مسهسم: أ نمو ضرالا تبنتامم امكجياو زالا قامت ىذللا ناصسلاتو
 ىل_ رخآلا لاوح أس قو ىرارذفا عانشلايدارأر عامقجالاو ةبغمجلا نمر ول جياشتلا
 أ دايسصلا صللا كلاذلات(ىتسعلا) « زاردوعم نيرغاد _ثناششح و زازتسهازا تفكيرار تنكموا زف ىم ليبسلا عيل لاو قي رطلامقيفرلا مهاوق بسح ايلا لاوحأ
 نسح ًاراضتخالاواليوط عملا اذه ىف راس مستو را ازتسهالاة وج نمرمطلادلاذلاتو
 | رمطل | نيب ةعداولا لاو الا نالوماي لان. .!! قي رط ىلع هشنمحو رمطا سنن بام (ىندلا) حي نكءاتوكو زجوماراوجام » نكءاوخ لدوكباجار ىوتشماو ىم٠ .ًارهكلاسم عبر امسك راما ةول نات عي ىف اير طضا امال ساحلاو بارطضالارازتهالاو وأو
 لالكمثمدحأ بلغل أي الت تفي رشلا ىوتشل|لقتتالو ةريصتختو ةزجومماهلمجادابصلاو
 هش ,زاتناءاتشك ه تسيكت أ مدستك فكس ننكن أز ادعو ىمةرشنالولالمالو
 نا ضرالا موه ىذا (ربل ا ذهدا ايلا كلت دعمت (ىتسعملا) م«تسيسو
 | مدكنامز نم متي لام ايدل عاتم ىتسحي هلام اريسطالدايسسلالاق اضتالنوكب |
 /تسماني!لامإل كم ةمايقلا مويىلا قاةلاحآ ده موهو هدالوالدع اتم قبو ,1 تان
 ناطيشا!ناناطيشل!فرصت اين لا بايسأو عانمو لامن ل ماملا انأ وي ةنامأ ى دنع نكسل ما تيالل الام تكول( نو مارإم را دعي هكتازو نم شب تناما

 هنمغرفأ ا غم غرف نم لكو هناسءاو هنيددسقإ اهدصق نملك ىتماعزابندلا لومي ناطبشلا
 (ىنعلا) «لالح نمربنامز نارادرمتس» « لاح ورثو موطضم نم تفك وف ىوتلم
 || لابل اردكمو لالا حورمو .رطضم# املا هله ىفانا لاق ماكل !ذهدايصلا نمرمطلا عمال
 | عررطضاامالا لات نكمل نسس> أ ىهىتلاالا !هيتيلالاماوير -ةتالو ةوغب ىلاعت ها ىمنولو
 | ىلع صو را لاحا ذ هو لاالح "ىلع رسجتلا تامزلا اذه ىفرتت اروظحلا ميت تارورماوهبلا

 .. مروخ مدنكن زا ىروتسدب
 ةياغ ىنالربل اذه نملوانتأ



 نم كلذصخر الهئالاب_ساعوامر م نوكسنةرورمغالب تلك أ نارا طم نأ لعتو ةرورشلا
 ل وا ودور امل
 تالا ةوثىلع لدةلاحلاهذهنالىلر أةاصتلا نع باتجالا ضي:

 لهأ نان لرمع نمارا دم. فرسا ىأ ءناهشة سم طعأ ةرورضلا ىشنغم ل ءتلك ناو
 لوأر معلا نم سفن لكن ان ىعملا ذه نع نولذاه مهكلا ايزل اة هعنب نيعتةءاؤلاكو وأينما
 لاق مسي ديلعمتا ىلصلو لا نامةمو رخ الاتي ءردلا نماومرحامل هوذرساذ اء اين هلا نع
  تفرورفدوخردسدغ سوط ىودشم ةرخآلا عنتاسجافاعرهزوايندللا نم قا مهللا

 هةهدايملانمريطااعمسامل (ىعملا) نان بذحزا هس رسم
 ا ل خا موسع نكلوركسفت نامزلا كلا ذتاملكلا
 تانثعلا بلح نم هسأر طبرربطلااىلا عج ١ناىلع ءسأر موتى ا ةيفوفلاةانثلا
 يرق سآرتاتحلاسلا ذك لورخاىرذلا اثم بنسج لص با رار دخبالامكسحا

 هدام مردنامدثكنا درو نوح ف ىوتم اين هلا عنا
 اا (ىف ىيربلا لاذ لك [ريسطلا كانا (ىنسعلا)

 لاماذا كلاسل ا لااذك هذ مف مايعنالاةروسو سب
 1 كبش عفو اهغب نملك اوان لالا
 1ناىل م بازحالاالوأ

 كبل ء رعل ايو قف ةيكرتلاناسلب
 ا ءايسدود نبا تسبب

 ايفسكتالذ نكد !ذافرسحتلاو ءؤأنلا عم امو ماعنالاو سب 3

 اوءاكبل ايناملا كرس ثىف عوفولا ل ةتالءاودح ىلءامهتءارغ
 ريغذخالادعب وتلوبقمذخالا ل بقةب وتلا ناف عفالاورث أتلا لسحب ىتح مزالدو الا كاملا

 م« سردايرت ىاكى رك كابزنتآ « نوهوديبتج صرح كنايزذآ آف ىوتنم ةلوبغم
 لبقاوىدس ذخ برايل كنامزلا كلاذهيف سوهلاو صرألا الرش ىذملانامزلا لاذ( ىنعملا)

 «تلك ؟ ناز مه دهراو رسب كون« تسا هريصن بارخرزا شيب نامزداك  ىوتنم قاعدأ
 0 ب نامزلا لاذ (ىملا)

 أ ةرشابم عفن نوكيا ةصرغلاا هيف تنا نامز لك ىتعي رادكنالا الاذإ
 ىأر ارك و لير دعلاببا برق دعبف د شي لف هراعأو ةرصبل اىلاودملا أ الدادغ

 توفثالل تام ايفةريصبل ابارخ دعد أ باشعلا هجو ىلعركسعلا لاذلاول اتفرار ةلاباسملعأأ
 ةأرملا ىف (ةلكاتلا) جي لسولاو ةريصإلا مده لبق ىلكا انايئكاباب كباإل ىم ةسرغلا

 نم لمردظيال وتلا شن



 لبق ىلجال لك نو لاب تنأ نم ان ىلجالثلب (ىنملا) لوي ناك هتوم دعب اهداوىلع م
 ىو كتر خاوال ايندبارخ لبق لرا دتقاو ءابتنالا لاكن كىنعي ل هولاوةرسبلا بارخ
 ب رضلار فعلا ىرهوأا لام يي ربطساوقومدس لعتال . رظنعاو ومر: ”ىلء نو
 منتالو برتتو بارغلا لأرى ثحو قومؤبف”ىلم حن( ىنعملا) برنت ى أ يتلا غعفاو بارتلا
 |«اونلا ف روبل بق ىف ب لو ىعنكم الثلرادنلاو تناف ةهرغلانال ارباعصاو قومد«. "ىلع

 (ىدلا) قارغلاو دعبل ا اوذلاو الهلا ةثلثلاءانلا مشبروبلا ماكل ل ىوتل ا تانوطدعب

 باص | نانءاكيلالمخ قارغلاودعيل !نانوط دءبر قارغلاو دعبلا ىف ك الهو ب :ىل<الثلبا
 مويلااوع مالرانلا لهأ حف ىلاعت هقلالانأ. ثديغتالرمأ عوقو دعب ةمادنل !اولات بولغلا

 نابزتآ ه نزءاردشىود«كناءمزنا ىونثم اريشك اروبئاوعداواد.

 كاالضايف سول ةيرط نإطيتلا هين طت ىذا انامزلا لاذ( ىنملا يندغاو»
 تازا شدي 9 ىوتشم مزالةصرغلا توفق هقاىلاعرضتلا سي ةمثال سن

 اراهتخر ه دريبابسأ هز تضخ ىنايساي ف ىب اتيشتسارحالوهتبو ةدفب /فةرصبلا
 ماتو اتحسح ابراسةلامخلا قت فر صال ىجي أر سرام (ىنمملا < درشخ اعرهري ز

 بارغلا تع اهفد اه ذخ أ تلا بابس لاو ةيفاملا عاتمو بايسسأ ب هداف ةدمرقص الاى

 (ىنهلا) « نارتو يسو تخرم تفر ديدو تاو راكنآد شرا دي دس زو ر9 ىوتشءاهاذخأو

 مهضفو مهعانماوأرف ممبايسأو مههاتمىلا اورقتو مونلا نمةلفاقلا لهأ يبو راها علط
 تخرنا دشءدك ه وكب سراح ىا دئتمكوديرس و ىمثبهذ مهلاغو مهااجو ممهذو

 هذهنيأو عاملا ذهنيأانللقسراماب سراسمتاولاقدعب (ىنلل) رك بابسأن او
 (ىنعللا) «باتثمشييزادندر ار ه باةردنا ندم نادزدتفك ف ىوشم بايسألا
 نم مكتعتمأ اوبهذاو مهوجو نيرتاس باعاو باقتلا ىفاونأ ضوصللا سراملا مهل لاف
 | ىاى بكى دركاك هج سب هلي رلت نوجا كش دننةكموقؤف ىمةءرسسلابىرو شح نه
 قيرط ىلع هلاولاةل مهلا باو اذه س راما نمهخ افلا لأ عمسال( ىنملا) ب كير هدرم

 ساينادعساب تاعفلم ص وصال تيأر الكل نابثالو ليفت لمرلا ل تك ثنأ نماي باتعلا
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 ناكلا خفب ىبكوارخأشمدعب
 مديرسك ينم تفك ظاىم خوسمملانادعسلا مسا ةيسرافلا»ابلارسكو ةماعلا

 ةلفاقلا لهالابيجم سر امل !لات(ىعلا) مءوكش ا تعاصنايوحالسإب .٠ هوركناشيا

 موتئاقم ل عردتأ رف ةكسسرشلاو ةبيهلاو ةءاصتلار حالل ب ةعاجنمهو ديو لجرانأ
 د يمجريناعركى كنز ن هديماتدو مك نجر دركا تنك ط ىم تكس ,هتماقمو
 الئاماندانىأ وسانطءا مسهتلت اثم ىل» ةردق كل نكي انا سر امل ةلف املا له أ لات (يملار

 ىوتشمانلاومأ با-نم مسهعنغتو موهتتنولا لاذ !موننماوموق ءاوك اي

خب ردو تشك هنرو شخ كو غسينو ددوه دراكم هنآ ت فك 2
 0 ”راخلا لات( ىنعلا ب 

كس لاولاتو ايسر نكس ورأس تلال ذ ىف صوسالا ةلفافلا لهال يبت كا
 ت

 ناففودابرقو ىاوهنامزنباو ناهد متس:نمسرتزا نامزينتآ ىم محرت :الاوأ

 ابك انو ىف ىهالئاق تحصنامزل ا ذلهو ىف تأعبو ل الهل او لتلا ! وعن نم هام: .(ىنملا
 كيم ىهاوخ هكا دنج نامز ناو غزمددكم دنت س نامزنا ف ىوتنم كل امالءا
 تدر نا نامزلا اذه نكل حايصلا ىلع رقى نكي رف حابصل ا نعطريوسغن نامزلاذلاذ(ىنعلا

وه هصخانويددربت رم هكنوج ف ىوتشم لاقي ة صح ا ىف عرش نيمأ ال ادئازاحا ايس مكيرأ
 

 تررتغاىأ ةصضانلا ةمجشنلاب ناكر | الرمس ناال(ىنملا(دضانوذوم ادشاي كلغ

 ارفق ىوملا الر مج تفرسو هتسوسور ءرك
 نونك ايلى دشابهحرك طىو2.عرشتلا ف

 ايضدعب تنولا اذه ف ناولو(ىنعلا])

 تان( عملا يلا ىا ادت وخ ؟رداق و ىرءالذالا ىلا

 ادا تاعاطلا ىلع اردأت تناكولر ئم ةوالي نوكن ةيهلألا

 ىلء خلنا تغب وا تقولا تاندا كلردق ةنيزخ نمي توفي ىتمو نم ىهتسا ةسرطلا توف

اي (ىنعلا) « مكبولطمرشئردقزادو دك« مكلانام لعاوس أن الءاش ىزتنريدفئم لك
 ل

 رف لاتفع لك بحالهق او مك [1 اسءاوحرغتالو كتانام ىلع اوسناليكل لوف ناطلممتسأ

 (مكس-فنأ ىالو) بدلا (ضدالا نم مكياسأ م) !هلزأوديدحلا ةروسف ثآلاو

 لاقيوا«ةلخ(امأ ننال بة نم)ظوفحلا حولا نعي (باتكم فال لولا ددقو ضرما



 ل1
 كلذب ىلا عتربخأ ىأ ناىن»؟لعفلت ةبصانك (اليكلرم-؛ هللا ىلع كلذ نا) ل ذك ةمعنلا ىف
 (مك 1مم ةمعنلا ىلعركش جرخ لب رطنحرف(اوحرفنالو مكستانام ىلع)اوزمت (او سن الثل
 ىلع ب(روذف) قوأامم ركتم(لانخملكبحالظاو) هنممكءامرصقلاب مك اطعأدملاب
 نم بولطل ناك ىتمىفاثلارطكلاىفلاتاذهلو ةأسعلا ةيلاتاذهو نيل الج ىسهتتاسانلا
 | ليبسق نيدلا محن لات نوكيالىأر ها ظرمغاوسمب ىنعم ةيمحتل ١ فاكتلا منن مك ىلاعت هتردق
 ةسييهولا فرامل اريكستمالانتخم نوكيالو ضبا ىل# نزحالو طلاب حرشالت اكلاسلا
 ىلاعرشتي و ردقلاو هاضقلاب نموثب نال فاعل !ىلع اذسه (.نارقالا ىلع اقوم. ارخشم
 دق نم بيغب الىلاعت هتلا نان هللا
 باوجودهاز و رزوركمو لعب

 ميدو: شارد دهازعبوف هكدوواىأزسنباغ صدا ث نك قو ىوتمداطبشل اةكبشو
 هي حوركم ىأ نوف معسي ىذا ىئالا ذك ةعبصبك ا قرمطلا لاذ فوامل (ىنءاا)
 أزاتام_تيلامدروخوك « فاشن ن[ىارس هالطازاتشك » ىوتشم ءبلع دقعي وداعزلا
 | ثييملاو سي ملا ىأ ف اشنلا اذ ئالزتاتال كسر اذه دهازلا لات(ىنملا) يب فاذك"
 ايك اس ىلاعت هوق مو وذم رف: دئانأل ىذل حالك فا ذكْلاب ماستيالا لاملك وه ىذللا
 اهاؤأو مهاربا ةروسةيآلاو كسمنأ اومولو ىنومولت الذ هج له الهو ناطيشلا نع
 هيلع اوعّمحاو رانلاراثلالهأو ةئملا ةنللا لهأ لع دأو(رمالا ىذا ناظر تا الاقو)
 امو مكتشل أف) نئكرغهلا ( مكتدعوو) مكنت د سف ءازيأساو تعبلاب ( قفا دعو مكدعو هلا نا
 يوتسان مكستو ءدنأ نكمل (الا) ىتعب نم .ىلع مكره أةردقو ةون (تاطلس نم مكيلع ناك
 راع ىركهحونازا دعدط ىو ميل الج ىسبنناىتباج ىلع( مكسفنأ اوموو ىنومولثالف ىف

 تاملكلا ذه دهازلا نم معمرباطلا نا امل( ىنءل ا) هي دردز دش نازرلدايسو خف
 تفجر ىتح ةحونلا لعف قع رشوأ دبدعب ةرامالا ءلفن ةح ابق ن ءةكيشلا ىفهعوقو نأ ل*و
 ماعلا ت اى ةاسعلالاك-ر تةاذهو ليولاوعسمتااو وحول نم دايصا ا فجرو ةكشلا

 تا ياهلا ضفانث نمو (ىنعلا (ثتسد لام ىئاس ناب مرسرب# تسكش تشب زك ب ىو صالملا هنم باطي و هيرجاشو هبلق حم تشي .وعلا نم هيلحاموهتحا
 داضلاب ضقانتلا تاىلءزجاوعلا م-رتاكىنحراو ىرهطى فعال ءمساورلاءتحوراب كرمك
 اركسردوتتسد هت ست> اراررسونتسدريز و ىوتشم عصا ينم رعأ لعف لاموة محملا

 يدع
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 فال ارركسلا ةيهاز ل دب بيل !اذموةحار لكل غطا ديّتحت نال(ىمملا (تسين ؟ىشخم
 هرادمرب نمرسزا دو+ هبا ىوشثم ةرهابلا كئامالع نعةمالعو ةرهاظلا كنان ن مآ
 بيد الواو قوف نعالشانع طال لناطار نما مرارخ فوارق نورار قف
 ,نا ىلعرارخالبةءادنل ابيب ورارقالب لاما بيسو رارقالب تاي سعلا
 كنان لا ىمآر نهدعبتالىأدعبلا يدم
 ايلاف مكوك أو

 ام كلل اسو برغتل امتال ن ا
 م9 ىم قئالربخ فلا ةججرن م سأيلا ناىلعةفالدا له قو مغلاب هول ملا !نماسفن تلأسنا
  نوكيأم نسخايو (ىنملا هي دوشك اهردنينج تغاطلو بدك" دوب قاينضسا هج دوخ ارم دع
 | ضرغالو ضرع باوبأ 1ذكيلع مف كافل فرط! الام قاشصتسالا نم مودعلاو مدل
 "مد «دركب بسام رك ارنيكرك اخف ىونشماهوس ال هللا ةمعتاو دم ناو وق ىفء
 ةزمهل ادم بيس نراةربشملا ىإ ينكوكسلا بارتلا (ىنلا] يدرك يجرد حيؤيزا
 ى أر هاوج ة رشم تي سح ارو نمو كمرك ةمدسىأ نيسسلا
 3 كرابضا الب ايس اماكن

 سعوا ىوتئمتراذحلا م دارأ نك
 ةريشعلا ساوملا كلتو (يندملا] تارة 3م درت نان ىو ىرهاظ
 ساومل انور ط ابل ةب ونملاة هللا س اوم اور هاظتل ةبوسنملاة مهنا ساوجلا اسهم

 لايحلاو لرتدملا سحلا ةنطابلاو سللاو فوذفار ما ورسهبلاو عمدلارهاظنإ ةب ونا
 ينعم رشيلاورش اهل حورالتلا ةتيما ةفطنلا نمر اسبح ةظفاماو ةءهاولاو ةفرصتملاو

 شب رعيوت شيد رب زج نسيج ٠ داش روىا تغيفوت نإ ىوتثم رشبلاوبأو هو مدآ
 ةيحل ىلع مارب ف نوكنئث كان
 باوناي يوتا نال ةيوتلا ةيل ىلع

 انيس ىونُم ريسنأ وتلا سبل هنأف الرسن أتول-ةيفوتن'
 هان | نم قيفونالبددحأ بأ اد (ىنعللا) مب ىثررءامونو ت سا هياسعب » ىكر

 روحوا ءزيح ىف لسظلاو بتمر ف تنأو لل ةنوثلا نال يف ادسحاوااد> اوذيوتل براوش
 ةباتجةيوتلانالاثلبق نم ىهىتلا ةبوتلا ىلع دقعن لا هلو هوسمت 7 !
 د نأ ادب نعنولاذاف رونلادوجو دنع ىسيعلظاار*ىضأ ارمقلا اةباننعتنأو لظلا



 شل

 سيغتو ليدبت نم براي (ىنعملا) هي لدىرا : نوحبلانن نوح هو لزنمو نكد ناريو وتر
 از مزيرك وحط ىء لجبال عرضنأ الئ ىالىلف ترصم كن اال بارخ ىلزخمو ىناكد
 هنال الريغل برعأ يثىالانأ(ىنعلا) م تسيئهدنبدوتيدنرادخ ىف « تسينديزوت ف
 ديعالدوجو ال كدياعو ك عئاطل كرادتاوكتداعوك نع اطالب و دح الءايحالشنأ الب

 لو. أ ارناجئاوثن انسي نم ناجإط ىوتشم اقلب دبع لكو "يحث حلك ى نعي
 تنأاليفاللوسأ حاورالل تنأ نما ىسورلخ تنأ (ىنعما) هب لولم نايزنا ماهتشك ف
 يوم حورلا نمالولم قي, الاوةمدبالاةايفعا تدحو ىمتنك !ذاغالولم حورلا نءثرمص

 نفى هى شاءانأ (ىدلا) يقتازرفو كنهرفزامربس ه لكن اودو نفرب نم مةشاعؤج
 ىتح مكد_-[ناميالمكبال السلا هيلم وذل مزملاو لمعااو بدالا نم ناعبشو نونيللا

 ىرتشم ددصسي محابىلع لمصا! نكلو نينا ضراغلا نبالاقا ذماونوثحم هناساشلا لوب
 نامل (ىعملا] م« شا ةتراوريسجز وربس نيزادنج « شانزارم وكم رشد دبتوجإو
 |ريحّزلاو لمصتقلاو ربصلا اذهىنمىلا ِهيتْفأورسلا لرغأ عضتريو قزق: قايح باع
 تاهك 6 ٠ فام نومه مدنا ابحت يىرتم تالكشملا نماذهر شامترالاو

 فاقك سر لابو هو فاضحلا !لثم اضخم رتدم ارطا فالأر (ىنملا) منال

 نم قري ءايحلا نااناىتعي طنا فاسملا تحي ةروخلا 1 هءابملاوناطنملازارطو
 زازملءاذتخ اكسح ءانهلا ىف فتح !قمىلاو كرها ىحابف ىع ىتلارارسالا لوقأ نونملا
 اكم بام الب نوك أو «ابح اف احلا ذعسحت نم موقأر وفل | ىلعو ناطغلا تحت نا فما

 قي دصلا٠* اًذر اي( ىنعلا) ب راك ثريشزاو يكسل ىرهآم رايت بارا هارشافبفر كا
 مالعا اذهيفوةانلا نك«ف يكف عيبسلادايسوهو جارعأ

 مالها هئمدارملاج رمالاىلتلاناف هردنو 2“

 ىونثم لاقاذ واو الس أ ةردغال عنب لاري قوهو فرممتلا
 ءاضقل اناك اذان (ىنسعملا) 6 ةراوخ نوخزريشفكرد ٠ .وك أشرو ميلسن هكزج
 مالا برا رك ذلاعبسلا اذه ديو انناتاضرلاو يل تاربغنبالفاءايف هجولا ذم ىهلالا
 هللانا هّللاىلاىرمأ ضْؤفأر لورا :هؤدنورومالا شي وغتو اضرلاو ياست اري ال ىسلف

 م بارو دررخ ىف ::كىارا ور ه بانقفآتوجرو خو باوحخ درادنو الو ىمدابعلابربصد
 معاطن ىو مث ىلء وج نخأت الكوم ىءالك ا الواموبال مالى اعتهشاوهر (ىمملا)

 نادرو هال س عملا لثم مونلاو برشلاو لك الا نه هرنءةزعلا بر ىنعي سهلا لثم مهطوالو
 مسج سيل ىلا هتهئلاو مسالا تالاح نم لكاالاو مونلاناف ماني تأ 4 ىف ,ةيالو ماب الهثلا

 الد



 هع
 اك ىوتثم مؤنالو لك أال حاورالا لسع ىفاعمحالو
 ابا < قات حوراي حاوراللالث :6 (ىنسلا) هن * كور ل غرد سبات

 هانقالغإىأ فدا: ةوغيدارأوءيلكلابمتفأو كدوحو ا ىااناىنوك كودارأت قداعت
 كا النوك أن أ ديرتأ ىلا ابا. لاف مانملا ف نرثي ار لاةىناةرفعا نسألا ىفأ نعىور.
 قل اا اللقى النوكست نأ لا باللاقال نلاوبأ لاق
 مه« دحاو نوكيوأ مم دحاو لج ال نوكأ ىتحاوقرتح :راعملا هذ تورخلاو نولؤالا

 ىل_هردقأ الفىرايتخا ىلعتل-اتابواب ن , نس اربأ لاق تلا اذه تاقئرش ”ىالذىل-ال
 | رارت+اىل هرابتخ اوسع نأ ل فاعلا ىلعف كرضراينخابأ يش لمفنالا كنال ؛لركمنمنمالا
 اذملو هلا قالخإ,قاغلاو فاصنالاو برأ لاولك الام صالا ال اذهرسي لول

 ىوةةمقدهاشمنممردتالو ىهحإ .و ىرت لضلا ىف تح ىلا عت هلا

 لاجيت دار(ىدعملا) مي ىدشابحا بلاط ىدولاخ
 قىقتنك ى امته اج دا هاشم ومكنوتحو لركسنانانونجتوا

 كدادعتساب_هعةايحالباداجت تك ابدع ىأ ءايحالا بلاط ترسنامز دعبوابارتل والا
 ح ٠ فلموا تدادنتيو- . >ىوتثم كايحأف كلاحت اا :ءايحالاتيل

 اوشنو امام تاوجال نم ىلا عت هلا الو (ينماا) «فرط داش 3
 .ًارحاورالا ملام فتن انك: .طلاذل ذبل حررت

 مكتم د2 ناز حارزوسربز
 ةرملا كنتال ة فك ءمرفلتا ف تراس ببسل لاذ نم ةرولا(ىنعلا) فاتهم دشوخاروش

 ديب ايغيصراك زك « ماب ددركى مهركيد برك 9
 1*1 تاكسأو تدعي بنا جال وطار ديكر أ ردو( يلا ممامطرا
 ااوهمز ل٠ ذفرخج ا نم دمت لول ىوالا ةرهلاث تدجو ينعم دبا يدنا ىعريطلا
 داو ني* .لكتا معف ةمزاالثإلا ديص عطا !ىلعد» ةلوا

 ابها تراسألاذفو(ىندملا( ىكماب ىارب سرا ىكيناو ه كه الود هلبذ
 ىرتشم ةرهاسشلا ل الاسراسر ابرخآلا دحاولاو اه عمناو اهمزالو ةك ا: لا ةءئس لبق

 دحاولا كلاذو (ىنعملا) هي ناج ترة شير ادوسنازا هك« ناكمالردوررراكى كي نادال

 ءايين الك ى لات تلال هجوتءاين لا نم غران ى|ناكم اللا هدمجوتر مو نكماراك الب

 .تراسرخلا لاذنم

 ايم دا لكتاكولو (ىءل) ديراكدارهزواراكر مودي رمدشار وح هكاددار لف

 اهطقتمركل كراس ىاساراك ل الوادي رمى هلراص ىذللا لاذ كس تارك كسلو راكب



 هلق
 ضرع ىلا «:هفالاج ف بغارلا نان اينالاراك مسح ىف تاع[ طاارك جرأْاغرانو

 اكزاب لامرثبشك ه دت>زورنبا ناكدوكتوج ناركيد إو ىوت» ىلا عتهتلا ىو-امغ
 تولاوةل>رلا يا ىلا ةدو هلا مايالا هذه ناينصلاك ىلا يصرع (ىنملا) هد ئتكى

 ةلحرا | ىنعع ةبقوغلا ةاسثثلا"ا ةلارسكملامرث نا ىلع ارم داولترا اذان نوبعلي

 (ىعلا) يدهديى شو عساوسرةبأد « داهح ان

 املك ةلن غلا موني ابتالا لها ىتبارورقعيطعت ساوسر
 قون اوهننااؤناماذانمابن ساشا! فوق مملعق دية ناطيشلا مهلذغاا

 لوةير(ىنعلا) هى« رمدناهباوخزاى دكة كح هانم راذكت كتاب ىابسخورإ)
 ةسرملا لعفتاكموتلا نا ,ءالظتوب نأ ادحاعدنالحغ حوراب شما لفاغلا كلاذاتاطبكلا

 لاوحالاب مسهاهشيإ قا بماذا اب ايدل لمآ لاحاتك لاغملالاب
 ب1 كناوادوتش. 3

 تااشيأ ةظيلا جالعوتا دل ةلفغلا مومىفو.ه نماي (ىنعملا)

 بقر عورلبالا جرت نا وساع رو .ايل_أو ةلفغلا قرع نمل ات علمت
 'ناراروسعه و ناك ثن شوك نم مالنا هك توم ععس ىذا تاشط ءاا لع
 0 املا توص شاطملا مس :بههار (ىعملا) هب تام زا مسو

 قاشملا ىم ةلفغلا فرأ اضيأانأ شاانالاَنبوسآَووَلامعرَبءامما نايك ةءااكه اسعسلا

 هاكئآو هنثنو بآ ناب ه بارطضار وآرب ام ىادحرب وف وتم مهظاواو لاسولا ءالل
 ديفتومونلا كرتاىأ 730 با .طضالا ىلا يجو مونتلا نم ما 'قاشاعاب (ىندملا] هب باوخ

 هعّمساو*املاتو رهط اذا ىنعبا انمريغموتااهدعن شطملاو ءالاتو سنا تاعاطلاب

 ىلسو اذا يةملا قوش لان بالملاةردقلا تال نع لوي هاكمونلا ىف نوكي أت اشطملا

 م-مولق ىلع لزنبف حورو بلة فولأ هئامج .رثنوبغريقايحءامتوصقاشع
 ىقماذا سو هيلع هللا ىفسلاتةرارط مهل لسع اكمل ضرالا ىلعءاعسلاءاملوزتك

 نيم له لوغبف ابث لا "امس ىف اهلنا لزنيإ انثوألبلارطخش

 35 00 هوس ىطعإف

 ارواو ه دءوزاتار مف
 دب ىأ نا لال قوةعئادعور» ا 00



 رهظول هدهع ظفاع هرصعىفن ةفلاسلا مانالا ىف شاع (ىعلا) م شوخ دهعردلا دهعنابسابه شيمايأرا 3
 2 .٠ دوخ ءام لسودنيرد اهل اس اىوثم دعولا فلخ هثم
 ىأ ءاطاس ن اطلس بولقمو بوافم ىنعج تامه اشهرق ل سو ديق ىف ىشانعلا كلاذر (ىنعملا)
 اذسهلو هوبحم دع ةرابتعاال كل 4اموابل اطار مزال بل تاكسصولو قوسشملا
 ىف ىلع نامرحلانامرت تم ولو هقو عم ىشاعلاو هول طم دحب بلاطلا مالا ةبقاع (يندملا) دوي» دني از ريسزا جرخ هك » دول» وح تبفاعإل ىونثم هلاصو نمام هرمعتتاك
 .اكوارابىززو رتغك هو ىونتم جرخلاحاتةمرم سلا مهلوروبشملا نمو هتمارع او ربصلا نما فوت مدوكي جرغلا نال دجودحواثيْش بل نم
 اامتاهبألا» لسه مشاعل قوشعل !امويلات(ىنعلا)
 : ك6 ةافمالا

 هرخنا ا ملازمخ ءارمغلل بهورا
 دعو ديمأرب .رادهركت آت سكنا نادم ع ميغلا ىأ رابغلا تحت نمرهملا
 مركبلا لاذ (ىئسعلا) مب راغرات
 ةراغلا ف قيفرلا قوسشعملا دع
 ,|نكميو عومغلا الع
 ادعولا دام « واوا دمك يالا فصتدعي 9
 ذاق ل ملل فسندعب دءولا فلم مهبلي ذسخألا
 (ينعلا) هه ديردو ني زاك دنا و ديددتفخ هدانخ ارد 5 ىوتثم» دهعبأبقاو
 ليالا ف هن ىلا دوعملا قطب ملأ مانو عقو ار ءاوهوتلاسملا كلذ هةشام ىأر قوش لالا ذو
 بي ودلا دنج ادرك ف ىوتثمال بلة هكنمعطت موتلا ىف «ةشام أر قوشعملا لاذو
 هده السما لفط تنأ قشعلا وه دىعدا نماي الثاق لاغطالا بي بىف زوحلا عضاوكتسص |زوملانمارادسقمو اددعدببج قلعجو (ينعملا) هي درتزاب كت نياربك لئطوتءك هه درك
 نتاطا است. هغنل لاقو هت> ايف ى ماعلا لذ( ىنعملا) مي تسامز مهن ادسوجئامرب هنآ »ب تسانوو ن دس مهام ءاذ تفك »نرش قأومدهعب قوق عملنا لو تازوطباو هكر موتلا نم ماقو حابصلا تقو قاف قومعملا نال( ىدملا] ب ديدباراماكدركو دينستآ هديهجر قاع بارخزارعم نوجإف ىرتشم لاغطالك ابدل يعبادرتاجبهلاو تازولبل

 يم ةرارحلا ل سام ىاراد كرك يمعت
 هتودعموهقيدص (ىنملا ) دارا
 دمولا نيقداص ل ثم هدوعوملاتيبلا كلا
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 نيم وانيلال سد ىذا الاذ ءاتوو قدس هتلمج
 ةبحم ىفاقداص» دبع ىأراذا ىلا- ةريلا لاغط أ بالطلا ل احاذنك كلفن نك ةثبس |[

 قاتداس هريما ذاومدا دعتسارا دق بلا نحيف نيتها زجأ عب الهلا نا فوقي ملمع هير

 نيببع رش متداعبملا فخ الهللانا هلوق بسح اناا ةئيزو رورغلاو ةلفغلا ىف هعقوأ دعو

 روح مابرب سرح دوج ه منجا نيزلم باوخ ىب ل د ىا زف ىوثملاغغلاكلا باصصأ لاح[
 نوكرانكأ نوثي بو نونمآ اذ هنء نحت مونالب تأ ىذلا بلفاي (ىنعلا) «متزحم
 لاعاذ هو اصعلاب برشتا اطل ل مط سف ء سرحللا لم نت لب ةظقبلا بس موتلل
 عجاضا !نء موت ىف اتت هلا ةح ريتوقرتم ناظم حوطلا ىلع  ةيهلالاق أشعلا
 تح سرماو مهلا بآ دوهاكه بلع سر رعت سارملا نال مطسلا ارك ذوهّناةعاطب نولوغشم

 ث نسيطم نير دام ناك درك قط ىم لذ ماو هرر سرا دا
 2 ىأريبكتانمطملاا ذه يفانزوج( (ىنملا) ه« تسكدتا
 :ىهلالا و ثملا بمس لب ةيناغتلاو

 0 نم نسطت ين لا ءدارأو نميطلا
 ىلا ىرجامال-لذأعأب (ىنملا بار هناوبد نيا تجيوكو كني هارجام ىالس ني دنح الذاع

 طمتالا هدب 1

 هدمكتا عم هون فار ظن: ةصصننونملا

 مدومزآ م هارخ ارسه ءودع مءاوخ نمط ىوتتم طعئالونمو

 تبرج و تدقما ىناغناس ريغ ىلع سعأ بوكر ىمو ةوشعلا ناره ل سب أالانآ (ىنلا)

 ا لاستالا نا تلعف ةمادنلا »تام بردا برح نمدناف هرج أى تء ىلا دعب تاعقدفلاب نارسعلا

 هرزيردناو تسيكتاومدر يرو ثربغ هجره و ىوتذم قلما نع لاس ةنالاردق ىف ىلا

 هللا نع دعب رطل اذه ىف نونماو بارطضالارعغ ئث لك (ىنم ا هب تبكتاكدو ىرود
 ٠ادعامو ىناص ل1 لو بولل ةلبسوو ىنامورلا نونا بدس ىسهلالاى ثعلانانةيرعر ىل امن
 هايف كنا اوهو ىملالا تشعل بيسي لصاحلا بارط_مالا شوو ك ايدارأوةيرغو دعب

 ىعرببخزلا عضوا ةين(ىنعلا] ب اررمب دل -!سمديربهكه ار مخزن امري هنيدي ف ونجم
 ةعطتةمطت اهلعجو ربدتلاو أر لا ةلساستعطقو تبهذأ ىنال «ىقدبةو يطراىأى حر

 جتاريغإف ىو لاتقالللا نمدوسقلا نايف عرتمئابنالا نم تغرفو
 هريظنال ذل ىلبغللا بوبا لاذ فلز ةدوعج ىعملا) لكي ىراربز دسودرك

 اب اشرف



 ىفأ الك تافصلاوءاعمالا نعىراعلا٠الوالاوءابنالا .ديقملاةسيهلالاةوهل اريضز

 هرسكت ل غم ا بوبحح ا دعجريغ ريض نئ اجاننأت ابق

 (ينملا) مب تدثم قناع ىاسونانردرب » تبن تساررداربىا سومانو شم اف وم
 هوني عمملاو ةبملل ىوق نام سومانلا تالن اعمت حالف معهن سيل سوماثلاو قشعلا أب
 أ اذا هنالأبن .قلعنملا سوم أنلاو ضرعلا باي ىلع فمت ال شاءاياذه تاعاذانزوصتبال

 شن ه موثنابرع نمهكدم آن آت قول ىوئذم ةبح او قدعلا بهذ سوماثلاو ضرعلا
 نوك أن أت قو أى سهل الا ىدعلا ىلا تاسوامل (يسعلا) جوش

 ىأامو رسأرلا ىلا سأرلا نمنوكأو ةروصلار شعنلا شأ دوجولا با
 مرشو ده ىاؤ ىونثم ىسهلالا نثعلا ىضنم ايدو خور ض< نوك أو

 قان ل اعت ضرعللركسغلاووايخاو دعا (يدملا) هب ايحو مرش دريم ديره كو ايهشيداو

 اركفلا نم تي رعفهتلا ىوسا تكن فوكيىأ سومانأاو راعلاو ءايحلاب اه تةرنم
 هىودابجزا ناب باومت هةسبىا وطب ىونثءايفاساحور ترصو سومانلاو ضرعل اوءابحلاو
 اعلا ىف تنأ يديحاب هرصم نم حورلا موي طبر يمان( ىنملا) منت اغردمك اراب لد تضع

 جنان" انختسسنالا ةغس بلقرن ةاكملاو نوكسلا قلاسسيبمابدارأو بلقلاىمات
 هرصسول الا ةحار طر نءاي لوك اك ةويغلا ال اكرصح ابو ةلدركهئ انختسازيم

 تناىببحر وسلا فالشاو ارت الاسره ىذملا مونلا ىو ر نم لازأو لالا

 افالم دعب فورتجتَوةردغلاو ءانضةسالا لاكبفوسوم

 وتم د اعسو تي بح اصوال سنركي بوم عروظنوكيو كابول غم هبلن كم -
 قرنتال بلغل تو (ىتعملا] هي شازنمونادماخام لد ىاو شلدددرك لذ

 اماسقمو لزنمو تيما اب ةحارلاو ةداعسلا بهل ثعرهظموهىذلا بلقلانوكي نمو

 هيفثرمطةلاعا«ألوا لسواذ ام ىلاعت هللا ةبعرمخ دهاثدالو هيف سكعن الذ ىلهتلل لحتو

 ىزو+همهاردوخ ةناغ ىوتنم هيلعارو الفةيهلالا ف راغملاو رارسالا

 تيبعسبج قرت تاتدرأ نا بو. ب (ىنملا] هب زوهعال ديوكي هكس كن تسركم 3

 ديسشكا ار هاخنبازوب شوخ ف ىو زوال لوغب ىلا لاذ نوكي نم هترح كيل
 را ياو م بدسم يبس نأ ىماإ ىنعلا] « تسيتيلوأ ينج قشامثناخء تنم

 هللا لات ئيشهنناىوس نرم هسيف قيال تح عفنأو ىلو أيار اودفارحا ىذعلا تيب نالاغيطاو

 م-هلاقو هبقيلب اوتسا نيلالم ا بح انصبلا# ىو -'شرعلا ىلو نمحرلا هل ةرو ىف ىاعت

 .موةاح كما لامع بوبعاب(ىدملا) هج راوس
 ها
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 ىنالو برغم كلم <ف هعسب ال ذو هعمل نوكيل بلف ىلع ىوتس !ةبن اجل ةغصم ىأ نيل
 ىضرأ ىنعسبالىم دقلاتي دما ىف درو هنالشرعلا ن | نم عصوأ قشاعلا بلقو ىسننا لصر 7
 ارزوسنبانيزا دصعنإو ىم عرولا قتتلا قثلا نما ىدبع بلق ىنعسب نكذويؤاممالو
 ةليق ارتحل اذه لعج !دعب نم (ىدملا] 6 مشو ر شزوسي نم معتدكناز ه نك هلق
 . ا اذهءاةاووعمدصقا
 دوكي تأ ىشاعل ا( قئاللاف ايش هنم د أ دحعالو «ىضي اللع_ثنال
 دب ىابشمارا كبار باو ىم هلم هلان ل بحي وعماوةلفلا وتلك
 بيياحلا ةلحت ىلع ةلبلرمع او مونلا كرثا لل اذنه راب (ىنمللا ذكناباوخ ىف ىوكربىد

 .ةءاط املمجان ةماساين امال سلا هيلع ِهلوُعل
 ةوثح هك اراهنبا اركس» ىوتسم مق بيب امعق اشعل نم نوكنومقا ىلا ةلاملاهنمبل هتف
 75 احعاو راض مسه نمل : (ىنملا) هاهم تكت اسوا اوري ومصه ىو لامتشك
 نيلوتقماو راصو دوحولا" اذن ةترئاواسوو اغلا لاول و ىمهلالا شعل بت
 ند صل الهي سبب ةضارفلا لدلك“ هللاةبحف
 .قئالللا ىرترظنار ((هجلا) يو ظقلح نوكه تشكي اعدزلا « دع
 بذمة سرا شعلاوقلح لومتؤشملا ني رغ
 قشعلا(ىندملا ) عب ركز اردوكن وسع ودان اتهدرلاهب وشم لدسبلا
 و رشا كاذوىرتال .اما1 فلل ا ىسهلالا

 ا هز زادشمك اكراطءرهلثءإل ىوتثم لمان فطاغيئا
 لوفي هاكر هلا "ام هشورف ىراريبخ ىمهلالا قشعلا نم هسقعر اس راطع لك (ىنسملا)
 لمعلا شورفكرو ةحورؤامدرط# هبتعم ار مو قثعلا لاذ مارب بةراصراطعلك
 ةرومتافو نيروك ذ ملا بج ل رثو للا ىف :ةلار مام الرا دك اوربي دتلاو مهلاو لضفل او
 شلل عقواك ىلع هنا ىلا لسوو < هيدهتو هللا فءانغلا"ام برسشونلك هاو لاما لذبو اعلا
 نكي ديان ىفايثرب وج نزكو روف قوام حبب تلميهارباناطل ا ااالاماذكو ماطع
 جرذشالهللا ىفءانغلارهرهورجلاا اذهنملنا (ىعلا) جدسحا :دحااوغك هام
 نك لك ىف نالدبالا ىلا: اصلا بلطنالو نم دعو اله ةشءو هللا ةبحل تغفواذا ىادبالا ىلا
 ايفاكمىانيااللا باسل دسحااوقك ةنكيل قيغذلا ىلءةرخ الاو ايثدلا ىلا نم
 مياوهر دسحارخأو قناايدصقلا طح نال بلع م دقواوفكم قاعتم كذالث متو
 لا نم ةيمب ةفيطللا ف تناك ًاذاو نيدنا مغ لان ةلساذيلةياراعربخ



 هللا بح مدملاو قل ارونبف «الا قم ا ىلا لساولا وكيف ىسهتن ءرولا ذه نم صاخضأ

 ادن ىنوكدثح م نيبب واشكيرم جرو ص ىازط ىونتم لوغب اذ هلوومجينال
 | ىءارظناو ٌكنربسد صب عفا ءانغل او ىش علا قب رط ىف رو لمتنا نمأب (ىدملا
 «اراخورعوذر زكابو زثإو ىمقارغنسالا ى دنوامجيي قرفا الرا ذهو الاذ عال لوقت
 وبيلا ىحلالاه ف يو دامرملاو قرزلا ابو. نعابلاع «ىج (ىنملا هي ؟ردجيوبة وح تاهجرد
 لاجل ةدهاشمو لاسولا برغل بيس لاكلاو فراعملاو حو :رلا ل الها بس ايرلاو قرزلا نان

 ةكونمم هررعش ةرثكسلماي كر هللاركسعف لخ دنت ةيحلاوقدملاب عسا

 ميد ىمن دىبتاهمن ا دن نيو و دوش

 00 نغبلا قس ذللك نوكي و
 غرتاءايرلا اذه عدي نما (ىنعملا] )ع شاوتحا) انو نك :نولت

 تلصورأ ذر ”ىنهلا لوكس كهرغاذا الرمفلا 0

 ةرك-ةو ىملإلا ولا رببازعأ : لس اَهبْوكم لالالا هالتسدخ بس

 لدأإلا كبلعرل كيرا طي الا 0
 تمدا دنج ىوكر هرسرب « تسب يمن يدب وت ىزان د نحو ىوتشم ىلا .هنهللا ةهاط ل
 هوا الرب غنانرخا دار كسلا اذهب لل دنتىمىلارو لعابو (يملا) ميته

 فب ت سن تئاكأذا ذه هيرب < نارآ ركس نم مك لحم لكس أر ىلع لب هل آلا قشعلا بارعشت
 دوشري لاءر درك ف كر .مربفملا ىنعم ةيمععلاءابلا عيت ركنت نكميو ةيرعلا»ايلآ

 تاءئافلا نكيناالثم (ىهلا) مب راوخ تسين كي تآدنشايك ب هلج و زابتمرمم
 نكمل دحاولا كلاذو ىملاو ةة.ةقلارابتعاب | داو مهتاج ناكل ى اعتهقاشعي

 نيا» يرتثم لاف اذسهلو ىنعلاةرامح ةروصلا ةراذح نم علب الوزيزع موعبج لياربخح
 نم ةيهل آلا اشعلا ذعر (ىعملا) ب فران ىسيربنتدوب هكراوخ « ئراوخ دياينرأب
 نينمْؤللو هوسرلوةزملاهثوىلاعت هطالاق هللا زمن مجأل ةرافح نودحيالمهترفدو مث



 ا اا يعملا) 10 اودي ك 6 بات روز
 ولو 00 د ,

 ا ىمهلءالومل املا] ذهل نوعنانو نوزيز عفاورثك امهم ادعلا
 ضرأ وأ تناك 11 اعرتخت لمجلا ذه منكن (نعلا) «عايددرب تاوهقا ضرادكنوج

 0 ”ارلاوريوزتلا تكن .اهلاءاروةءساو هللا

 و 5 :تاسور نؤاتلاو

 له نيدلاتاهرب ديسلا لثس ٠ ةعارهتاضرأو ةنسحاندلا هذه ىفاوتح أ نذلا

 قارس . ناسف ىوذعلاريسلا نال 42. ينال اؤتيا خ4 قي رطلا لااغتةءاج تاق رطلا
 قالخالا نعرعلاو اين لاو دوحولا ن4روعلا لالا ة باج ههنا ى ارم .تاوهللافريسوهللا

 ى ماليا با خاليا هرارسأو هفراعمو لقت تركامذه فريد امثل الا لسي الثةيمألا

 ناك لو ( ىه )هب تسه سدخ نفود كارت
 ينامورلا داسيا نكب هشالاز الاد اصبإكمال

 الع ] ناكولو ىسهلالا شعل |بارمش 0 ركشااب
 اردناو ثىليفارسورإل ىوتشم هتم طلو فرششأ بتاسم4ى.ولالالاعلا نكسلو فطلأو
 ازايتمالايف نكو بهذا داءا(ىعملا) مب زاستموتسم حورة دنمدرد « زابتما
 مسهلعجاو 0 .!هلانيتبل نكواليفرسار دةلاول ءو

 بال طلاركساو و
 مادتزباو .: 0 .ىونثم ةيناسغتلاو ةينام-+انماوحتيل

 ملءاالةلوقراص حارا زاار«ةيطالاررغللا ارك كغم ب1 ناك املىنعملا) )< دش هش اداتاو
 ى هكا نوكيا تسيجرممتاهنتاو مادتي اوه ىوتثم ةداعو ةعنس كا'لاذ معاالر اذه
 هلعايفاتنا نال لاذ لعاالوا ذه لع اللوق نكلو(ىن م تيكوناد

 وكم
 هلاالك تايثالا لسجالنركي قنا مالكءلا ىف (ىنعلا) يب نكراف 1تيئزورا ذكي «نح#
 ع هللاالا



 نى
 (ىملا) « ركشيبازت تن -هنآهكنآ و راذك اونيغتا /تسينو 3 ىوتش

 هيئح قاس ةةيقطلا ف دودو موه ىذلالاذودوحومسيلأل اذو دج :سيلازه كلوق كرا

 تا تاءاذان هوجوالا كل اه يش لكلا“ ةلرفبسح هركستفت ىافارك دى -هبلروذاع

 داغر هنعاطبلغتشاولاوجوتمنكو ةريغ نع ضرعأت ىلاعت نملا ةسقيشللا ىلدوحؤملا
 تاقواذان(ىمملا(تءالرتنازردب فا اذرءارهنباو تسري سه نامهوراذكم )كم

 كنانه تمدخ ماو قيقا دوبعلا دوو تنثاىأدوجولا ديعاو اولا كلرثا كلو فانتا ىلغ
 اننوثم نوكتالو ةرذرا د ةمةددحولاربسنماعفن د تال ايش الا ىف غستلو ىف

 معو ماوسام خارغلاو لا دوب دبغتلا كا مزاللرفاكتنأف هللاالالثتلو ها التلتالثم
 ثيدح نياريبةثو وبس تقولار برا .طمرو# الرترمما ىام دتسا و نارك كلرغلا نم اذنه

 نازارارسا مغرداجب( تاو اوباهلاوركساذ اواوركساوبرسشاذاهئايلوالهدعأ مارش لانا
 )تويرشرا الانا ىلاعن هللا لاقو د شريح تازا تسدرح مكرهات هد شوخج

 'نكدهج هىلال>زج مروى ام « تسمارعن ىروخ وت كاع
 وهو حوي هلا تو برطللر ومحل لرتلاربمالا

 ناملسو ءيلعمّلاىلضهلرةوهوشب دحلا اذ هربت لو ابملا نو برشبعذلا بأول
 مارش قنا ثيدحلا مامتو ىفاروتلاو, ,فاسكرلا انه بارشلا.هارأو تي دنهل اايارش

 اذاواوراهلاوشاملاذاواوش اهلاوبا اا ًاواشارركسلا ذاواوركسا 0 اذا ايوا دع

 اونفاواسغنا اذاواول هثنااول سناك وأم وااو .اول_سواوغاب اذاواوغلب اورام

 اوبرطاوباطاذا ةياور فو ردننسكبل دبع قيمت قاوم اوراساو ةباذاواوغباونذاذاو
 | نمرارسالازوك ف٠ اذعم نيب ىنملا !ذنسه ىلع درو ىراكسلا الام هذبالالوةثولو

 | برشي ىرعو هللا وام ءو كن مدر نمل حصص ىبح ىل غإو روي بارمُلا بولا
 (رابالا نا) لا ةفراربالابهصض تىلاعت هه اناث ب دم ماوعل سيار صاوللا مهو هلم

 رمح برش ءاناوه (ساكن ءنوب رشي)نوءيطم ا مه هوراب رأر عمجر اربالانيلاللا قلت
 هب زمام (اهجا مناك ضيعبتلا ندو لحل  مسابراسلل يمد ردخ نمدارملاو هيث ىو

 (امبرسشي) هنعارا هفاروناكنملدب انيع) اا رمل جية نجلا ىف نيعوه (ارونأك )
 مث ناالح معنا .ازانم نازاش تي انودوتب ارسل ايلوأ (مللادابع)اهنم

 مارحت نأ هيرشت ىذفابارشلا اذ-هىشعلان !نمه به سنالن ماي لاف اذمماوعالدجتتسأ

 لب هتلنكت لان الةمورشش ريغ كلن ةرهاظلا ةلاملا» نهد ةذلاو ««ا.رلا ىف ثنأ نيما ىنسعإ

 تالاحلا نال لال _1ابارمارمسغ برت ال ثلا بدس ندع ن كلو راب ءالاو ردا

 ىأادوجوم*انذلا نم نوكتيتح دهتجاكلاسايو كلام هقا مال ةقذاوم اهلك انم تارداصلا

 سا ىوم



 ةبن سيلا هنا بارش نم بوكسأو
 هلع وأ ىأ حابسلاتقو ظقبن ثالاحلا ن مف اريخالئم#عأ ارث (ىنهلا) هي دشءاوخ بوامر خر اخزاو ىزشءاك رصم كر بىمعأ ف ىوتشم ماوعلاةبن رم ىف قيبالاو راببالا
 بوفد سبا براطلاٍل طرا هيرشىدقار محلا بينو ركسلانمدبلا غمجرو
 :ةيهلالا تام مل 1لعشي ىذقاينابرلا ل اعلاوهو ىناسو ربرطم ل والا نامسبرطلانافرممللا
 ةينرال هيف اقحءاشصو ىناحو ربرط 4 لهنا لكع |ةساوهناسصن ذئاذف نم براشلاو
 ىف نكلو 'الجن الا بلقالرءاذ هلاو قوذها مصصلأو جورل او سا رئازلا طاشتلا هتامغت نسح نم لضم ىذلاودو ىفاه-جبرطمىنانثلاو !,فامو اينما + نمودخيف قارخت#سالا

 | ناب برطمإف ئرنثملا يمل انا باولماعل ماعلا لماككلا كولاو* برطا اذ
 [أ هتوفو ىل متنا ةي ع ىف اركسلا توق لمت برطملا كلا ذنوكيو ىل عت هللا ةيمتيف ىراكلا أ سنوثمنوكي حوزلا برطم (ىدملا) «دوجتآتسمتؤةو توق ل غن « دويناتسسم سنؤم
 دوهسم نيالم اللا هيلع هلو ةارظن او بي صن جورلا بر درطم نامل نم هلس يلى شعل ابارش برشيإ ىذفلاو ةؤقذو“ ا ذفو تون ىدعلا بارشب نارك سوه ىذنلل ةرهاظلا تالاما ىنعي
 لزتأدقوهو يلم ءارتا فيكو ل :ال ناربتلا "ىلع أر ما 4 لاق نيم هسنع هللا ىشر

 (ىندلا) مي ديشح برطمدزا ىتسمززب و ديشكى يسم ىو -ارناشيا برط.او يوشم
 ارركساضي أ ىراك-لاىنعي برطما سفن مدرتاذركل ادءد ركسلا بن ا+ مع برطملا
 قام ىنعي ىاحورلا بوطملا لاذ بيس همذةقملا بار ىنايرلا ناركسلا الاذو(ىنعلا) مزج بر طمني نبارشنبو ه درببرط»نادب> بار شت إف ىو برأللا سفن نم
 برش نركي رابتءالا ذهب وجورلا براعم نءفامورلا ناحل قوشلاو قرذلا د قملا
 قوش ءدوع ىأ تدبلا برطم نمهاعري وهنأ ريشي تاوهشلا عب ان ىأ اذهو قا بارعش
 | تام اطا ا نم مجبل اعاه ف ىفامسجلا بارشلا برش ناكر ابثعالا اذاسعب .وابناهجاتوذوأ
 نالزخو دعو نارسخو نامت س فال لهأ عاموءاوهالاو ,سفنلا نمدمبل اوت ادهاجملاو ناضايرلاببس حاب هوهوةم امل داهزا عامض لان مارحو وق سذتلا ىوه نم ماوعلا عاستو
 ا نح نباتانشالبل « نضعرددرادمانألب ركودرهط .ىونثم لاقنيس عاهد تراختلو
 أ نيب كلا فلا) هي ندح نا[



 ىعابتشا»و ىمةيونعماة ماشا مزلنسالةيظذللا اشكل ناندعب نسحلا الاذو ن حلا اذه
 بوسنم»ابت ام ني تاكولر (ى«ملا] بناه رانتاه-وكدوخ ليل هنايمرذ ىلظذات سه
 بورش مام ملال امهركذو طيخناو ل سبح او هو ناهد ىلا نيو ءاعسلا نبا نكمل ظلما ىلا

 01 ىونثدم ضرالاواهسلا نيباكيظم قر طيمشاو ءاعسلا نيد,
 ١ او كلارتشا ناك ولو (ىنعلا) ع تدنترد نمّومو ربك كارتشا .
 مدجلا ىف نمثل اورخاكلا كل ارث! نكل وذ اعئامو قب رطال اعط ماودلا

 ,اذكلا نان نا ضمت او ةرسخلا نم أ ب:ىيح ىروصل ال ارتشالاب رتغالا
 .انصالا نم (ايواب[دبعي تاك امهانود هت نأ نو ديرتنا
 ( لتس بالا نا (نا ماسر مهل تلا كدا

 اطلب مهسسم نأن نا انل) ىف ,ذبام(ناك امو هدابع

 نآدو ه> :زوكرهردك ان هرسهّتس ىأهزوكتن وجاووسجو» ىو ري سبل او ىمحالا ىوتسي
 وهذ مدملر اهفاوجأ فام لعل مدعت زاك الا ل تم اهس :ر تطير ماسحالا (ىنعملا] يركن

 ذل ةروصلاارمتعتالو ةريسلاربعاوكوقْلا طب نوكمأ ةزوك لك فوحرظ ةىتح اهلاوي
 ّ زارت رك 3 ىوتنم دع أ لك لام ىلء عال الا ىلع
 .ءالإب ةراعلا نموت هرندبلا لاذةزوك( ىعلا]«تاسمرهز

 |رهاظلا بح نمباشتسنادوكلااناكوَتبأ هلآ وم ار هز نم :«ولم تربلا اذه ةزوكو

 (ىسمملا) « ىهركر تركي شفرظررو « ىمهتىرا هرظنشفورظرك » ىوتنم
 هفرطىلاترظنناوةةيقملاندعبو ةفقي رطل اتاطل تأ فورظءيلاترظننل كلاساب

 قالخالا فور اللاب هارأو ى اعلا نمفراعلار
 /نام د_دئامنوردردار شيام ه تادمسج

 || ىأدس+لالخادعوزلالثم

 ديم (ىنسلل) «دوس فر دابا
 مهتولاذاا ذهاب عرورلل ةيئار لزملاو نذل. :«ولمم حورلا نع ب
 بص لقثم باتكلا ادهن أذ ةيهل الارارسالا ىلع عال لالا ىلعر دالة بنام سكلا نم
 |رارسالا ىلم عالم الا ىعر د -ةنال هر هان ىلا ترظنناتاناكد او تايلزولا ىلعرعاظلا

 « ىرتعم داو تسلاض قرود ٠ ىونئمىاهظفل شةنز سب و ىملاقا ذهلو ةبملالا
 ماه ىبسملا لابوسقملاو لالسشل ا ىلا ةبوسقللا ةروصلا ىونتملا طافلأ شن نف (ىعملا)



 نير السعف يلو نآرغلارخم هن ١ نا ديلا
 ا ىوتثملاة علا اذه نوهشمتايثالو ةلامللا د2 لمفالا اورذحلاشأ هبف ىمطلا
 قامته لات(ىنملا) ل شمار ىسبو ىضعب ىداه ه لدزتآرقنيكدومرخ ين ردو

 || ىف يال انا) ىعو ةرشبلا دو -ىف ةنآلاو ضب أ ل _همو ضعبلل داه بلغلا نمتاآرلا
 اف) ةضوعبلا !ةوسكى اعملا رسدلب تا(ةدوهدام )نيس افلا ىلا (الئء برش تأ
 مظعلا شرعلا نمي لكى نا كلذو توبكتهلاو بابذلاكربكل ىف اهتوفو ةراستملا ىف[ هتوف

 ااذاوتراطن تي وفيت ماج اذا نم دوبعملا ىلءدايعلا لدن ةيكىلاعت
 أ ا-:الالاوحأ ىلع لدتهذسهف تة221تعبش

 أ هتاءاطع آن ابن الا فمش ردت ىمف هتغس ىأ هنروبم ىلع مد[قلخ هللا تامالسلا هيلع اتاك
 ا تافسلاكه فن تاغسم ؟سمىف دهاشنل ايوا ةالخنو هلا تامس نم ةغص لكن مى أ
 || ةستخلا ةماركسعلا ءز هن اتولحلا ل ناكر ءرإفرعدنم ءفن فرم نم لاتاكسر
 أ ناالار ونيف (ارثم1نيذلاامأن) كل ذمغآ بقت با ركدعلو ىلاعت لانك ن اسنالاب
 || (اهردكت ذه امأو مسج. . رن مما هتأنولكتف) كبل اوصف نئاضحلاو ىناعلا ودها ثب
 || اك ةلثمالا روس يف قئ امنأ-ا اودهاشاخ مهراصب أ:راسغ مهراكت اةلظ ل مس قحلااوركنأ

 هلم ىرعلادارأ اذام ةريمملادثه لأ يف ب رعلاا اد هاتي الوم
 أ اذامنولو ةيف) ولات لاشمالا نات ل ارداف مهةرب ملا نء لاهم اوب ,راغكلا كاز كمن ةظفالا
 || ةلاهملا مدي لالضلا ةيدوأ ىف اوه امتواكسنالا ىلع مهراك اداز مولوصق (الثما .هللادارأ
 قلنا قل هللانا مالا هيلع لاثاكة فلنا« دب ف رونلا شاشر هأ طضأ نمت ( 93
 كلذءأطخأ ىف لضد مم. أاطخنأ نمو ىدةهارغقروتلاهباسأ نهرو نم مجلع شرم ةملطا
 ارؤمأطخأ دق ناءالار وزب أطخ أ نءوانءدناءالارؤتم أطخآد_ةحاورالا لاه فرونلا

 ٌ .موةاو ةروء افش نارغلا تاكف(اريثكس.ىدهو) ىدتمالخنآرقلا |[:
 ا «ىئمود همدوب كف راع شيب هى تنك ف راع كن يب

 هلأ قراملاذلاذ قاسو باري: ىأ"|.يلا نوكسو مل اعتب بل ماكف راع لوقياملا
 راظتف ئد لكلب ئذلا مكح مودعلانوكي الىأ !ةيشسمودعملا نوكي يتم

 هدارم ف راملا تالدووالا كل اهي لكونانأ "بجوم ىفءمودعمو نان فراعلا

 باردا
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 ثوجوت مهأ »اى ايش مودسءملا نوكبالوثعلا بارش ب راشوىثهلا باريش بارمألاب
 لافاذا كلمه نوكيا للملا صقل ار تمم عبدون نامح رى مهوارتوك دوت اطيش داب
 ناوسرلا بار شم وذا نركب ىتةرمغال تن اسما مأ لعت كن الداطبثل !بارعش .ثبارشفراعلا
 نيازهىوتشم قشعلا بار الا ديربالو اينافلا بار. همةاردابنيالفراعلا نكاواردابتم
 ناكيرشناب رطملا ناذن» (ىنمملا] باتش دركن دبتاونادبزبا بارع .”ابرظءهزامشاود

 ةيقونلا ةممملايشلارسكي باتشلا قاباذلألاذو لاذلاذه باردلاو برطملاامهو
 ن نارا ةيحلاوةيولالا تاماقلالعفي ناطظقي برطم ةعرشلاىأ

 درطملا

 تارامي .9 ىو فإبرلا دشرلل ماتم املا نوفا نال برطلل بارشلاو بارمشا برطلا
 سن نءرامهلا نؤولمملا(ىنعلا) م ظر اضم ىوسناثناب رطع و ذرج برطممدزا

 ىراكسل ١ ىنمي هناضملا بنا. طرامحلاب نئولمملا ءالؤول

 نوبرطا اوارناحو ر*اذغنو دعو دشرملا سغنب وذ ذل ير
 8 مولسويو ةرحاةيطسمو ةناطم بنام ةيحلا بارع يد راشل نوبه دي نودشر هرملا

 توجه دسشلد ه تسوااناباب نونا ذييرسنتآ يف ى يملالا بارشلار مون دعم ىلا

 اضل هفهرتنا درملا يأ ربرطملا لاذ( ىنملا) هب تسوا ناكوحردىوك
 ةبحلاو شعل نا دبم ف ةغيذحلا رام لوا أك |اريسأ ةركلاك تن محب ف ىأ هاكوح راس
 ةيةملانا ديل لوخ دلادار اذ 1كلاحقا ؟دهو ءزإهتا غيغا ةناضم ءذهو لونأو سأر
 فاسو رلا هيزطل هنو حسم انور براطاوعو ددشر دشرلا بنا فأي

 دوشادوست آت -ارغسرارسردو ا شوكت تل تلم ضاردو
 ا موكل س أر ا .1ةمهباننذالانال4بْهدتنْد الادو موه ىذلا اذ

 سناك اذا اذه ءادو-مي ردتلاب نركتءارغس سأرلا ىف كاكاو ةرورمخ
 ا انه“ ارسلا ناب رع الذلرملا نال مول هم ىنملاو :روسكسسعم نيسل |ًأر هت نا

 نع ةراببع ىوتنلا نا 4ةهىلبلغ ىذفارهان»نوذحلا انوا نعهادو لابو لثملا
 قداسلادةءملاو فرس نوةو وف هيفةح نو لز هل او تاي اكل

 لودي .املا ىدحألةثامنالاو دبر اعل عين اوه ارم "ىلع علطملا

 خ1 دولومو لاو و هر رىثروسود نا تازادهإط يع هرارسأر هظنف ميت 3
 امر غال ل فعلا !باسىلا نابه ذيروملاوبرطلا أ نانثالا اذه الاذدعب(ىدلا) عدرش
 ةلاسىأ ادسحاو دولوملاودلاولا لانه نوكيفر ءظنو د حرا عاممو ضقر نم مهلةلامل ا هذه



 !مدعملاغىلانابهذيرومخلابرطملا اه عموكعلاءادوس تبلت اذا
 اذا روصلا بارششلا يراك سناك ةدحاولا سذنتلا مكح ىف ناوكي. .زيبقلا عقترو دفولا عم

 درك هكذرحإ» ىو ىغلاورغملاو ةراسالاوةرامالا مهيب نم تعفترا مجمغنأ | نماواغ
 ضرا او ةصسل ا لطصل انو( ىنعملا] عي دركرادسأم لرارناب رطم « دردوىداشىتشا

 لاوحالا ىضتتو هدعنلاو ةقرغتلا بهذْو معالاو مةئلاورلالاو ةحارلاو مغلاو رورعسا او
 قي ديزاغبرطمإط ىعىنغتلاب مهرمأو ءرط» الخ.أ ءانركذ ىلا كتل انريمأ :ٌدضاملا
 قرتلارب_مالاروظ> يلا بر درطلا أ (ىنعللا] «كارأال !نماب ساكلا ىنانآ هه كاَنزوس

 ةفيقملاقاستنأ برا ىأ كارأالنءا ساكلايئانأ وه
 ىسضن نع ىتبوبيغ ده. شلا بج دهاشلأو هبرعشا يت هساكو أف :دهاشملا بارشالب 'لازأ

 الوهجو تنأ» ىوتم كنتي ف ىركسو
 3 او ةميشملا هحيولابدارأف(ىنللا
 او يقال ائشلا زف ىلع ْئثىلاههوريهاوعجر أن ئدلاىأ

 لجاللرأ لنا ةربدمو هيفرمتمو لقملا قلاخناطا تن 1(كبتشلا سايتئالاروخو
 .اوملاو ةكيتشملا م اهوالا فل هحناسنال نال بمعالا ,و طلتلا

 برخأو م ىذفان اسنالاربدلا ىلا هرنمكرب
 6 برأ تنجو !ءهجو ريل ناو ديدولا لبح نم

 اظنلو براي لفأ مكديرولا لسبح نماثي !بوذأ تن تثج (ىنعملا] هديعبلل« ابي لأ
 نممىءنء تك أى و رافنلا ف ىدانأ مهطلاغأ لبو ىم دسيعبأل»ادن ىه*ا دنلا

 قاسل ىلعءادثلا رج النآلا أن ديعبلل ادنلا»اب تناكاذا اذلها 39 2
 طلاغأانأ لب لاقت تببل ا اذم بارق هللأا“لوةتو دوهبلاةزخ.ثلنم ىلاعتقلسا تنل زنتو
 نم يفمنم مك" أ ىتحيراةغلا ل موطلاغأ لوف طلغلا ىف م-ممرتئ يش ىال تلقنأن سانلا
 نوكي ىهمج الاف يكث لف نان مر ا«تريغ مجال بؤلغلا مس نعهرتسأ بولسالا ١ذمبو هيلع راغأ

 أرنا« باع تخير كو مال كار ءال هلا هياع طم ةناخر دري رشد دهاردإل باتف ب
 هللا ىذرةكناعنداد باوجو ىزيركم- ءكمال لاو ةالصلا ولع لوسرتغكو ريش شيب



 ةسئئاعرارفو لسو هيلع هفاىف < ىفطصملاتيبلري سلا «ىجمناس اذه (ارهشا لوسراج

 لاذ نم ىرفتئثىال لو هيلع هقاىلس لوسرلالاؤسر رب رضلازوضح نمام هللا ىذر
 فرتنم ملسو هبلع هللا ف--لوسرلل باوجلا اهع هللا ىضراهئاطما ىو الاريال هنانري ريشا

 ىل--لو-رلارو طل ىفا(ىندلا] مب ريعشر هرونت ءازيىاكه ري رش مغ شي دمار داو
 ارعذلاو بيسنلاو ةردقلاونلا,دارأفارؤر به لكد بهن ماب لاقو رب رش و ءلعهللا
 ًاييمنوهنملا ون لحالة رارح بلال لكل ىلسب نما لاقهئاكقوكلاروشتلا المو ىذلا
 ىاال ىوتصح ل بهترارح ابولع بلاط باف لع .نيدلا ىلا بو ملا لكشملا نان ةردفوأ
 قف لاانأوالاربمأ تنأ نما. ىندملا( مثاسىا ثاغتسملات اغتسمو ميةثص نوب آس مون
 نماي قستسم اأو ,ىئعملاءامربمأ تنأ هلأ لو راب ىنعي ثاغتسملا تا !قاس ىف تنأ نما
 اردزاري رد ت[دماردنوجإ» ىم كمولعءام نم ىةسانتاشط عنان ثاغتسملا ناسيلتنأ

 تيب بان نم لس دو مي الا هاذ قأ ل (ىنملا) ب باهقتحارجب تركب مكنام ٠ بان
 ريرشلا م“ ا .:

 . نور تف يرمز نطبامو اهنمرهطامشحاوقلا مرحاذفو مريضأ
 هةتريش نوكن:زعلاو نم ا دئاز لكن ملك [ينملا) ينونبادزيخرانزا لشراكتاز

 هدنهداقارىر 2 نازيبةدتتكا قى وتم ةرعلاو نأ ا نمر وأ
 لالدلاو نبل نع ندعي اللا ةنتنلا اهلا( عملا م دتوك كريو تش

 ىومرهلاو مما نمتاريبخْرئافقلا كلننالنهربغ ةرش ىأ هقنهجو ا
 لام+لال ثم (ىنملا) ينوه شيا ةزيرذ نىا تسديكه تركو درهردىدحأ ل اجت زجإلا
 ةوبالا ىارغلا 4ناكىذملا لو -رلا ل اذ مظع أ امىأ ناكو ع نوكسلا نم لك ىف ىدمحألا

 هيد ف لاقو يظم قاض ىل ها كناوىلاهت هللا لاق ارسءانرانوعفالل بولا نأ كا مظو
 رغب هبط اخاذ واو فسولا دئ از ىلاهتهمادثم « مظم تانلالفالا اناالالوا سدا
 بنلاا ذل واريشاجارسو هنذاب قا ىلا ايعادواريذنو ارشيمو ا دهاش" نااناىتلااعأاب
 ىلا اول_هوف نأطيشااوسفنلار شن مه.ةعب اتم ارخو رذكسعلا تامل نم قلما انجن
 تريغ « دسواروأ نوكودره ىاهزانؤو ىومةرخألا ماه فو ايندلا لاه فروضملاو ةسحارلا
 ةريغلاو هغئال وكي رح اغنئاو لالا نيلاعل انم لكى (ىنهلا) )6 د باروتد سدي شروخ نك
 مؤ تأب ل فتم تالريشم اجار لا سهلا لا رو فعش ةثاملسم هروب ىذفلا اذا ةقئالاشيأ



 نم
 (علا) 6 ارىور ىهنارثخا ى ا ديشكرد وار ىوكن اوبك م دنكساردك لو ىم دعد نبع

 مكابا مويغايةرك تاويك مخيف تعضوانأ لوغب هلام ناسساب هناك ىونعلا سلا لاذؤ

 يأت بوم -!ناوب هول دقملا وهخاك
 يلاىسمتروعامشمادقازوك وغاب و (ىنملا هي بوشاوسر نءرؤ شي نرو « ديوشال
 ةرولظبلىلأعت ةوق بسح هريظنالىذفا ىر يزيح ىف نلجاوبوكتالاوٌئيثالنب وسمت اهلرعظتال

 ىلااولسلقوعبملاغنو رو هلا نوولغملا ّمذاو بااغلا[ا لاح لك ىلع هكسس ندفلا ىلغ

 (ونملا)« مور كج اغالاعو ر ىكه موش بئاغ ى شرع نم مركذ اف ىمقيدبالاة داعسلا
 ىاتبهذيف أ يرأالابهذا الس هذا ىتمو كالفالا نم بيغا 4 !لكألا مركلان مو

 يبكلواركلهفركتك اليو مدان ار دا ضراعي نماي ىميت بغا ىرا نكلو بيغاال
 لامملاو ايندفاف سخر مكملهما اًذهلو نيااملل ةمخرالا كل [3راامو قف ىلاعثهتلالاث

 | تاي زري هراو شافخ ى بش نم بامان ىع زوم دمبل هللا ناك امو لات ىلاعت هلااثا

 انما ناقراطم فارطا نو ريطت شامناكبلنالهتنارج(ىنملا برا طم نبا درك ديرب
 سعثلا لوقب هناك ى ةيتح سهم ن م مكتونتغ جك قلهترراطو الرغ سوتلاتياغاذا
 بيغانأت هنامم خيمتحاو مكي شب ليل باغ ذا رك ملوي دخحالاروثلاو وتلا
 نو ريطيخ مهني سامنو مهردق نور موه اكم هنا ءايتغالاو*ال_ةعلا نا ىهو ةطصا مكتم

 « ذر ىربنأسواطو ههه لو ىو لئالتامابأ مهلامو مهلود حان تورتشب واين ها ءذه ليل ف
 ةمافو ادق نوضرعأسإ واواعلا لدم (ىنملا) جب ديد-ثيدعمو شكرسسو تسمزاب ه« دينك

 قون: مكب تاتدو مكلاو ءأب نم, هتمو ني رعمو ىراكس نؤيركست ده» 0

 لاو( ىنعلا) يه زاياعمشدوبوك ق راجومم# « زاست ةزاردوخىاب داديركسني»
 قراجلا كلاذلثم مكمل امذاعمنامز دب :ىاركت رالثو بولس الا

 فاراكمكز مع نور ىاررك ذم ازابالاعم ناكىذاورئلاو 4:ذايدال ىذفاد ل اوهو
 جس مياقو رو ىم بولسالازاست زو هءتا ىنءدو مناطا لا د:ءهمّدقت دوب همع

 ,ىاحابسلاثقواهبو مكي او (ىلا) ب لامن دازونزاديدركسن نو لامتوكرجب
 بلا ثازمعملا كنار هظاو مكوءداىا ببدأ الل كلر واوا

 هللا ىلءربخالاو ىحرت داي نما ذه ىو لاما | لها نم ةينانالا بيس اونوكست

 (ىنسعلا) مين كما ىزاردزا ثسدركى نو نظم نبات سزاردهكن كن النزف ىوتنم

 هناك



 مالكللا اذهنانرادقلا اذم فتك اوان الوءاب فراعملا كلرثا وقيام انو هسةن درج هناك
 مهو هيلع هتلاىلص لوسرلاو هو رمآلا نأ ىلع لج اخال سو هلع هللا سلوسرفا فسرو ليو
 ,ىتم نب سذو ىلو ىفول خال ةوغيو*ابدمالا نيون ء ىو ريختال ةوشب هح ده ىف لب وطتلا ن* ىف

 ندرك تامتما هه هح دمي وطن 7

 ىمع اكو شم اب ىو ثيمن اهني نوح
 2 .قطم

 0 ك0

 أوشمكف' ىلع ىبرجالف كلاربالرب غلا
 ؟هشياع تراثا درك 9 ىرالم وشم عم
 1 وهو لبو ء.لعمت يابس فا لوسررس ىله ةةقاواؤع ها ىغراننوكلو

 : . لاكموءارأانأ نكيل كر لولوي ضل كل اذنا أه د
 ال8 هذحو ]وس ىفذنا لفاكل كى ل رمل هععسم الا

 ّ حو ريب وغيرت سلمغتوع إو ى م بورسلاو
 .نملاو تاهفشنلا َنداوولغي هيو( سو مالا اذه( ىنعملا) مب حوسننازيثقو
 هللا وسر راغاكنف ةكئاعك هحرو رو دم سمعك عل ماكملا ىلولا نادارأ: حورلا نس-ىل

 ير نسلم رمؤت مزن أع يرد ةتا رع طم
 .(ىعلف ماكنا !تدارأ اذا يبقلا ذهن

 تازو رو ةيفخرارسأ ف ولأ ةلالرئانىرتلل رشا فراسلامه
 هجو ىلع نكلا العرج قيما قوشعلاز هو نس نأ ىلءالأ

 أريغال مراحل قشعاارارسأ أ ىلع عاطف حي رمصتتلب شي
 انالوموان ديس لمع دارا دلال لالا 2



 هسقنهطا مكر ذو لاقت
 قعرغأ هحو رمملا سدق#لار

 (ىعلا) «واكو و شرؤ تس ديشوب كن 1و وخل شر ىا ىنكى ناني هك نا 4 قود
 نيام حلاحأو رتسهروننال قيقلا بوبحلا ينك نم ايندلا ىف ىفعاي ىأرويغأ 3

 ارظنلالمدحأر 00

 قئوزا باتت كرر كشركا نك 2 الاسف
 اهولع عم سها ناراحلاو 4الج لج وحلا ين نك ةيغلا سحاسا (علا] رئادتدب
 نع :اكارثأ اهمىرتالاهرؤ: دايو
 .٠ متردلاتسرتنوزفادازا كشرط ىوتم 0 :سموأب امج متلو ارثأ هثسكرتال
 دادزنابدسلا كاذ نمو ةريشىدو بو ىلانأ ( نمإ إب ماكت اهني مص ءكمهاومن شدو زك
 هللا ىلا عمجاو ريش ش دوعن ىف نىثلاف ىمعت[ن بك .ةلتلا بونيححا ءاخ ا اضيأ بل لأ ىنال

 (ىنعملا] نم ملت بر ددوخ شوكو مشجو داب 8تارك ث شرشر انو ىو ىلاعت
 ىععةيسرافلا فاك ار سكر ل نها ن ارك ريغفاؤوانَ لاحقا سوم: حو ءةشم ىفانأ

 أى راو دسقلاو زلم انهو وكس ”اهلاو ةزمولا فب كانها وليغتلا
 لاجل ةدهاسشملا نمىنبمعتمأو ”ىفذأ 0 مزعلاو دسقلال .غلارات

 كنان ةوثهم سعت

0000 
 وسلا انهلعمدإو

 يصلي اجار كر نق نا ةماعلا مستط + الداضاو
 فرط نم سلا كل اذنا فاخأ يفت تكس (نالاقق :ضارتءالالا
 ضرعيف لالا تأسل بر 0 ا تكب ال لوفي ءآكب امنا

 » دوشرهطاام تةكىثوخردإط م ةيلثلا م دعا ةرودسملا
 عاملا نمتالر ملل شالا تو .-١|فنوكي و (ىئ.لا) ب دوشرتتوزفا ليم نآعنم

 فكش رغرحدزرغنر ك رف ىؤن ٠ عئمامى ل صب رحنا تالا ىوق ىف ءديزا ليما نوكي
 دو



 نم
 ادب زهنرغدوكن ةرغرصلا ل مغنا (ىنملا) دو ”فرعأ نإ تبحأ شوج ب دوش

 ا ايلغنوكي ولاة فولو سرغلا دم نايلغلا نم ععزلا ت
 دب لاودب ايلغو هتوص نمو ةينكملا ةراعتسالا قي رط ىلء عساي رصلا
 | نملاباذك فر عالق لما تةافن فرعأ نا ثيبحأ ىسدقلا هئيدىف كات ةوذ مووغم |

 أركبو فرعأ نا تببح هن ايلخناكو ثامار اركلا اوفو دكا ديزأ الغاذا ىوتعمرهابلوالا
 تنك ه وق نمر هظيتاماركسلا دب زو ئث هه نكم لو هللا ناكمو هذمةيوهلا بيغ فد

 4 ,ن ذر املا ني
 ىلع مالكنلرس مالكا اهلا نعوةوكشل اكان ابر مفرحلا وذ (ىتسعلا)
 ىلوقب ىاعتهثلانان رووظا !هزو رب اهب هربع تلا اةوكسعلاب دارأوتسرا ند .ثوباهرب دمت

 ىو لكدو جو ناف ةيملال ا ءرازنأ ممل« برضتت لماكلا ىلولادوو
 هدرا ل اذار يلا ضو كنة ةغيملا

 ىأني هر نرش( ىنلا) لك رانا هيك ان و لكىور ردنز هرعن د
 دارافدرولا عار يالبلا ذل !زئلنوكسناك البال ةرولاهجو فانوس

 ملكت يف مالا دلائل بار رمان واط ىعادسع

 يهل شانك

 ىراثم لاقاذملو قيما لاما :ده اشم نعنولغا

 مغاذىتح(ىعملا] « ناش شوهدربن لككوركو-
0 

 اهبسنأ مهللس# مذاهب جاوامعي /نكلورهاظلا لهأ ا معتمتيو ةيهلالارارسالاف
 « تدينشو رسوكد.ثروخ با ىو نيمرر تاو بيف ا موتنا لامع نورتفي و

 اذن ( م“ ٍمتدنزعرولار



 سان اهروض+ ىف سهشاحلاة فب رطل امط اة لد :للواباجلولدملا فرع نوكمليلدلا لاذ
 لئالدفولأب ىلا عنها ةينادحو ىلع تيثأ اذا اذهابق اوك اردا ىلع نور دغبال نوريثك

 تياكح ف ىعلاو لاملاو ليغلا ىلء د اقتعالا مدع ذاعلا ىلعفمحاصلا لمعلا الا هاب نسنأتال
 نيزو و ماد ىن ىهامابورساب سوسان ىلكه درك اغ كارل زغ نبال ريما مزيرددكب ر طنا

 برطم باوجو ىفا دى كركم تآهك ارو لرنتآ زد : ,
 لزغلا اذا تءارقو كرتلاريمالا سلي ىلبرطملا لاذ ةياكح ناسف اذ هب اررعما
 قرولع أالديزتام بلقلا يدعو شاعلا ذهن مو لع الرقو أ ورسوأ نشوسوأ درو تن ءانعمو
 برا اباو فو هةهليعت ىذفا كااذالثات برطملا كلاذ ىف ءهني وص ىأ تو هل اريمالا برعش
 ,طملا/ نم )6 ث ل أر ارسا همغن ب امجردو تسنالرت شيب ديزاغ 1برط.ط ىع ريمالل

 لل براعلا ةذلنان تل رارسأ,ىنغي ع رشةمغنلا باجي ناركسلاكرغلا ماد
 نءىملالاباطمارارسأ نومهم هقابءانرعلاو تسل باطخ زف نع مهرك تو قاشعلا

 ئهاوخ همكم ادن نم ه نثواب ىهاموتءك ادن نمو ىوشمىروسلا براعلاتاسمنت
 توكسلاىمبلطت | ىمهبلطتئنئأتنآ مالمو قو أرخ تنأ ريع أ الان (ىنعملا 2
 (يدلا) «تمركتدابعردا منت « تاءركت اعد ملاك غ اذن مو ىم ةماطلاوأ
 الدلم ةلوبقمنيتمدملاىأو دبعتأو رك ذأوأتكتااتأ امكن 1ةمدخ ”ىأ لم الانأ
 اكونرااكن ماد ه ادسئومزا بند كذبا وو ىوتنم اهفىكساىتح
 نياوتنأن الأ الاأبعلا نمنكلاشنادعنى٠نكس مولر فوبحمابو (ىعلا)

 هك متادننمإ» ىم ديرولا لبح ميلا برخأ ن حضو منك املأ مكعموهو ىوف ىلمانأ
 قلىبصسئثىال لع[ الانأ (ىنعملا) 035 يدوخ ردماكرب .ردءاك ه يشك نوجا رم

 دعم قاكلا عبفب نيرطشلا ىف ىثك ظ ملف مالا ى ىنبصفةراتو الر دل ينبصتق ةرايئلنال
 بانينممه و ىرتنم مغلاىفل مالا ىت»مةيناشلا عفو ىلوالا مخ نكميو رمجلاو بسلا
 لرتلا لاذ برطملا لاذ (ىنمملا) «دركز اس متادنممتادن نه ٠ دركز اسغادرد
 ارغك ئث تأيرلو عأ الابألعأ ذانأ هغرتتل 5لعجو لم الان هفرثوف ةوقبب هف نفرممالا
 (ىنسعلا) تفرك لد ترارحنيزارام الرت ه تكشزاغاذودشدحزنوحإل ىو
 هذهنمسايملاو دملان مج رخو محاد ىمتلوق برطملا نمسهدساحلا كلذ يف ناك امل
 ىبودو ل رثنآد هجري إل ىوتشم ريص4قيبولو انك  بلقضيقنا بار طضالاوةرارل ا
 بعسو هم نم طنهربس مدع نم لرغلا الاذو(ىءملا) ديس ربرطمرسر المان و ديشك
 قتهرستفركلار زرك ف ىو براطملا سأل سوو سأرلا لاذ ىف ءالغىئ حس وبدلا
 ةلرتلاريمالاروضح قارضأس ناكو (ىنملا) مي تسيدب مدنيا ىدكب وطء ىفث فك » ثسدب



 هدم سودلاوعوزركللا 7 !كاتهرس
 0 نا ىلع سدعل ا صيغنت لثغلا نم بق برطملا لت: تقولا اذه نالاذكرمفتاللانو
 دشرملا بطلا نموا هيدا رعايا أ تاركلاومالداران بكر افسو شكيرط
 الهارد هقوهيلعاوبدغ موهولادرجولا٠انفان مهرمأو ايناملا لسع مسناذاهافممانلا
 دح قراركت نت ذك و يشب مهرس سر ةباسر )قولوا نال ينجز
 انيبحي كل تعرسلل رتل اريمالا لا (ىنعللا) مي شرس نم مركدار معبط تفوك ه شرعو
 برصأ نأ اذ لجالو اضيشنم ةعجو نبط بر ةدعالو دحالبهراركسعتبرالا كاذ
 ىو ددملا ىنعبب انه مو ىمفو د-ىفريدقت ش .يمو دح نفر نا ىلع سوفا 1.م-به-أرأ

 برطلل الرتلاريمالا لافو ( ىنملا هب يذوصمم نزيىفادىمهروو روض هك ىفا ديئنانابنلةو
 طئابغلا ىعو هوك فذ ةيسسراقلا فال مشبهكا ائيشرعتالتنكاذاىأ لمت ثوبا
 ةلكمترتلا له تنكن اي هغتال«ملعنال ىذفا ندي مترتلا نم غرخاو طئاشلا لك أنالى نهم روم
 مهذب ىلو ىععرب تفك اذا اذه قوذفاوؤو كلا انا ل سكلدوسٌملا ىلع مترتو اهب رضا برطلا
 اتمارك ادهتلثلدو هقم بهذاو غرتو رضا ىنمملاو“ ايلامضب نوكتتا زعل اعابلا
 قيليالامم ملكنتال الاواني رطأر؟ صمتك ن اداشر الا ىدب نا لاقي ذكمو

 لاذ لققمحأاب (ىنعلا) ع شكمركأ
 برطل نا.1الا نماندو هغمنا لماترلعأ

 مب ىرهزا هوي زمن وكسر
 ىنمجءارلاو يملارسك اهناثو

 كتلأ ىلا ضرفولو (ىنعلا)
 ىم ىره نءالو للبن م تل ابيج ىف تن لون ىرمأمو دن اعمايوا تنااكم ىا نم تاذاب
 الود دنا الو (ىسلا] ب زاردءارفو فردىثكرد ٠ زارط ل سومنودا دقن ز هنو

 ليوطنلا تهم بهذتو ري وطلا مانملا بصستوملا فروحملاىف ثنا دم مسا ىهو زاوط نم
 ءارناىلم هبلقل طانالو زي وطتلاا له, "64 لسدعال مقسملا نان لعأ ال لءاالئ لوب
 (ىنعملا م هلباهنيا طانم عقنت زايما اكيزا نموكيدوخ و ىوشم ماعم ىهءزارد
 اذ هى تالا لاو بالا نم او تاكم ىأ نم تنأ ىلنيبوا ذك لبن مأنأ لذ ثنا
 ةهاذستامغتلابد يغتلاو ماقملا ةةرعم ىنعي ةهالبلا نم ماقملانيي زم :أ طانملا متنتلحلا

 اهتنب نو اينما نمةغارفالو [7الاكزا وطنا ىف ىعست ل مالكا ةع
 بارش وكب وت « باتشاتى دروخ هحهكمسرمبانإل ا ىع مها ةيو رخآلا تامل بيتر
 ملوقتو روفلا لع ىبيتف تاك |ام أ سأ ةعرسلاو لقلب ىناوأ (ىنعملا) بابك هنو



 مب سدواجةوكمنى دروخ هنآ سدع هنوديرث بو دي دق هنا ىوابابكل ك ؟موايارشبرعشأ
 هرمغن هو ةتتالو هشع بجأ هلك املك لباس دع الرا ديرئالو ادي د5 ركسسملو (ينعلا)

 .تسيحر ب زازار ديان نغم نباوع ىوتشم لدول تام مالكلاريخو بولط ءراستخالاخ
 (ينلل)مالكلا كل مج ىبك_ ف صراخ نس هب تيظخ مدو قم هكاز براط» تفك
 |مهسالرمءالا برطملا لاق منادى مت لوقديزتو كل تم ىالريتكلاو يب وطل !مالكتلا اذه

0 

 تيتاتاوإ ا )4ادذارهوك الرمىرج توج « ارزاسنبا عزك اورو إو ىوتذم
 ارتفاع اة داس 00 فزعلا ىازا زاسلا اذا مترتلاىا اوئااب

 . 0 ا لا نمو الو قالا نعل
 اسيا ثدزا 00 ةمعغلاإتتازالا نع تيا باج اندلع
 ارم لو ءءلعشا لك ةرقري زنط لانا ذهلو موهوملا ل دوحو ىفنتتا

 6-2514 هاو دبر ىجرك ذل رمزا شبت سود ىارج+
 فاول ,

 مكدوخو نماؤ رباو ىرابتخالا :
 اواغتس ماو روبل

 )6 انعبو) انيباذهىلءدروأودشرلا ةطسا
 بيس ماللاوةالملا هيلع ني ردانال

 ىرارطضالا ىناثلا توملاجلا خل لوالا توما فوساا هاذ :
 كلاسا(ىندعملا) مئددوا .لساندممهكناز ه دري رظاو ىدتكى سبا ووش
 نعثا عاملا باها ىفنآلاتناوارياك ث حو رب تالاعو لول |١ ىف ةريثك ةحز تيس
 فيرشلا ثيدلا ب_>ىلع هفاىفءانما او تول كولا ىف لصالا نال ىلاعت هللا ىلا لوسولا
 قدوجولا"انفانع ةرابعوهرىرا .تخالا توملاوه توما لبق توااواوتو#تا لبةاونوموهوأ
 اذ ىلءريصل نع .ءوهو دو أو ع وما نع ةرارءومو ضأ توملاو ههللا

 هعريغان »و ىوشم ةسعقرما ندا نع ةرابعوهررشخاو سفنلااةفل ام نع ةرابعوءورجحاو

 قاناءاذياو“



 الا را ةرثكم الا لواسلا تااكسشم نا

 انما 6 001 مسايالاتيبلا علتس ع دوعصلا ىعر دقت ال
 تاتسقان نانا م ةثاملا هسيقارزم نم ل-!!ىف نوكيا ان(ىنعملا) يدوي مرحتان هدنشوك

 ىلا لوسيولا قا يماذكة بلا والو ملل مرمي ف ملطملا ىلع ىاسلاودماسلاف
 ةعاطلا ان بتارلاو ىلا هثهقاىلالو سولا كلا الرستبآل ئئاهمصناذاىلاعنهللا
 اين كرر ةنعي ىلا عابتاوةلزعلاو ةول نار توكسج لاو موثلاو ماعطلا لسيل ةئو

 ىوسام لزثو درغتلا لوصحو دير كل ارءانفلاو ةهبغل
 اولد ردنابآ « دونمكزك دصززك كي نسسردوح ل ىوتثم ١

 أركسبل!ءامولعب تم عارذةثامنماعارذاصقان نسرلا نوكما ل (ىعلا) - «دوركنزا

 نكلو وصح عئتماهببس ص قنا ذاهللاىلالو.ؤلا اذكنكمالو نوكي الوادإا ىف بهذي و

 2 اةيداع هيلا ةوةداعلاهلهمادارأ تا
 رزكلاو لب اى مت نسولا نا ىلءبابسالا

 ىوتك ع رعما ىا اين ينكبتك نبأ 15 :ج وتعب ثلا ىممم ةيسيراغلا ملا

 الىأ كيندال »إو غدحالربمأ (ينعما) يب ريخالا
 ا :اجلا لعرد قتال اطيشلا ةسوسولاو

 .9 ىم دارملا لوس

 ا الا مهل اقراط كرا داب كارماو ها

 نك وا بانر اغ هةوكبيسإلا اي انمداك امو لالذلاو ساو ولا
- 2 

 تشك وب دوش ديما 9 ىوتنم تاطبشلا سوسو ةنيفس قرغيو داوم اباب
 .ثرصق شامل لظعةئيفس قرقلا ل (ينسعلا) هي دوش قرغتس هكفوج شه



 شاعملا لع نءاكر فارغ
: 0 

 0 (نلل) «رط هش عصردوشتام
 تاسمالارم دعب

 0 تقر تام كزراممعهنتنأ
 مازارطو ولا + املا ىموجتتل تاضا.رلابهتناىل“

 ىواثم للازرطاارأ كلا !اب هيب ةلارابتعا ايضا
 تمادام نال( ىنمم ا)  ناه ديشروخ تسنا 8

 ساوملاو ةرهاظل سما نماوملا مومفلابدارأو ةيضختاين
 تادام لومي هنأكن يضرالاو تاوعتلل ةريونملا ميشا سه” س علا نمو ةئطابلا سمحلا
 ةقيقملا سعت كح تايضتتل واخ ريغ بك اوكلاو عضل هانم ىعىاةرهاظلا انساوم

 : .دختالاهرؤد تشي

 ناثفرمطامل (ىنعلا) نمش دهكشنوك ةنياز و نكش مرد يمدزدوخ
 سوالار»و ةيسراملا فاكتلا ضب رك ةلدو وفم برات لاسرلا بانج الدوجج و
 نطق تنأ تدابل انيم نال_تابضايرلا سدر وجو ىأ ةزسكاو هيخو

 ائا 2 ىرتثمهللاىف'ا ناو امسك مدعلا نكس مهرح ارث نمو
 .ةرهاظلا بس تةكولو*قدان (ىعملا] ب ى* نبا ماع
 كم ىلا عفا ىف ىتنات او ىربك نال ثاندب ىف ءهيرضت سوي هلع

 0ك قوم . كليلع عمجاو هسعفتام لكو نؤملا
 الرثآو كلكم تيأر (ىنعلا) م ٌهديسشوحرب شيوخ لاترد « ٌءديدنءتروصرو
 هنارلعاك الهو ىلان3ىق كليع اذه ايذ نايلغلاو بارطضالابكااتق تاءجا لولو قرود ف
 اردوخ سكع ه رف دش هحرددكى ريش تآوسح* و ىوثم كفن الالب ماقهاومادنا
 كلذ نطو رثبلا ىف هسفنىزئذلا عيسلا الارث (ىنعلا) واتا دئيذوح مخ
 عبسلا الاذلئيريسأ اتنأو لالا دلجلا ىفهةسةتلعاك كليف هاهم هسكم عمبلا
 نمروضخالب تنكنف كةنىغ تلج الا :امنإلو دلع ثامو ارمغمتتنألا :رثل كه تدأر
 اذدهاب (ىنعملا) «ىكدنا ا دياردضدضزات ه قشودعاإ تسع ضؤنإل ىراثما يفت



 ,اطاىع ءابثنالاو ةئودملا نءرأدقملل صح صرصأا
 7 /امزتا !ذهيىف ءال (ىندعلا) م« ثسينماده د تأ ني ردلا
 ثيثتم 4لالكلوغب طابا قنتريسأ كنان فرب نا مق نركبالةأ لا «ذف مالم
 ةب رضتعلا ةأكنل اهله ىف ن لانة :كمالعال هللا الا كلوش ىهملا

 ادهامئثلكن اذ تابثاوهف ىنتلا ىلع لح. ىلا نان الب سفن الوأ عل ركل ال
 يننالا دح لكل ارسيم سبل نالالالا 1 فو نالطالا ديل اًدبضو ا

 مث كلدوحو نان فلا نموضتةي رصاعلا# الاسف ىف كح ثول 0

 كال لكت نأكا ذهتوريسخ مهل اىخاهذهو ماعنالاكعاوعلاو باعت زها وسام ةرذ كو
 ثمنراذا كنان تايثالا نم ةدصح د سعال تاىونلم فن ملاذا كلانانال ةمكحو ارس مهل
 مودملء اشم تادوجولا عيجنت هللاتاذث ايئاومقا اد صام قنوهنالوبالا نمفلالا
 تباجوط ىم هوجو الا كلاه يدلك ىلاهن هللا لات هفاوهدرجوملا قا ىفو همتس ان ال

 اجتاردبونيز كار هلع و باباوذىا نكد

 : امال هديل لوسولا ضيك تان بافسؤليرثاانوكب نأ ىتاللا قبةملا دو بما

 هو نمو لا تول عرش سدو وج لاذا انهجقرخاوترلا

 نلبس ىذا ولا ولالا «نم دوق يل كك 2

 ىأ ىف اسئاروتلا ىف

 تشك لابد رهف ىوتم لاتىليدبتلا تار اهكنالو
 اهاايالحيرام لغط ىنعي لحر (ينملا) 4 .ىنو

 ايهورزاسوهداوس ىف ,ثدوسأ ادب هىأ

 بلو اب ةراص بارغلا نا هيشب ليدبشلاثولاو او (ىندعلا) مذ

 ركم نما نم لاحا فهو معبنإإو ام رراص مغلانا هيسثي فطلأ ما

 ىاتفكني زؤطسمو ىوتثم لايلاءن مرا واومسواين هاة:ءوداطبشلاو سفنلا

 | قط_هلالاق بدسلا اذه نمو (ىدملا) ته دنز يس كى هاوخ دم ى وجرارسا





 (ينلا) مدتمرلح ىاتفرددش ز-كناز دقت دوبثم ايقدص دهس و وتل[
 أ لع هتالص لوسرلا نالاسين فلا ارشضا ادمن مسو هيلع هلا لص دمه سايق ةنامتناكف
 | هضارعاو ىلا عت هتف هتبحو هتاعاطل ةرثكب يساومج ىأ المران هءانثلا دةعوزح ف لسو
 كناومفح ىف ىلاعت هللا لاةاذهلو ةيرشلا فاسوالا نع تلك« رعوأهلهأو ايتالانع

 م هاتغلان ا من 0
 لسونأ عوجرالو لالهتساومادعناو ةمايقليدبتلا انهو ىلامتهنبا نالخأب

 دولا بنان دازإط ىوتنم لات !ذهلرملاعلا اذهل ةمايقلا نمعوجرالاك ةلامملاءذول
 اوهلاصلا اًذهقلسو هبلعمتا لس ىلا (ىملا) مي نابعزشاوادو,تمايقدص و تأوج
 الاو فا والان ماسانو ادمان م الو فو ينعي ةيناثة رم

 لوسيا راكب اصلا نا درو ةلتنامز ذا نا ةمايقلاايأ لوءيلع
 ةعفا :دمؤئامز يأ ىف كَريكَل هَ 2

 ةفور ورمل يلا ةءابقلاوأ لوسي ءرلاوه ىلوالا ةءاسةلا نم عدو همتمو ةءاط فب رمثل|تيبل اذه
 ةرشخل (ىنعملا ب ىدكدسرباررسشرشحتز ءكو ىسن ىنكى لاح داب زابؤو ى+ لاا دهلوأ

 ريشا نملأسب 0

 مر « ماير شوخ لوسردنآت مك ارجل ىو
 اعل اطل ا 4 0 و
 تيصنم ماهدرو[؟فرطناز ل تاما
 تأوتواا لبق نمتمانأ دك (ىدملا) يثوصو
 اذه نعرانكلاوةرخآلا لا لاو لوقا لابن !لاوح 5 ح رمثأ الا ذه لجالو ثوملا لبق ثم
 رك ةظروق دوعتيو ومدن و ترعلط تول دعد نكس ةمايشاو ل توركتموتااغ
 0 ةرغرفلا لسبق مدسنلا لفاعلا لصضا هن ارذاكت كنا باذعلا ىفو انمرثم ناكنا احلا ىفمتيكتو
 اريج رهنديد و نيسارتمأ ارتمابقو تسابق سدإف ىوتثم لوي الوموا دبس: ماعلا لذتلاو



 9 ناو ةمايكنكروك ذملا توملا لاذ بنس كلاسايف (ىنسلا) نبا تسيطر تسيلرق

 05 نونا ةمايقلا ةرتدر أن اىنميةلاحلاءذهل ١ طرت ْئ لكل رظنلا نالةمأيقلا مابقلسب
 ,وثعملا ةمايغللا الؤأ يرثتا كا مزاللاف ىنامورلارشملاةةهاشمو
 ةفيح ةدها ثم ىفطرشل !هالوهةلرغم* ”ىأ ىناحورلارمشمل عت
 ءارخ ه ماشاف دنواىدركن ف ىو ث.ىنبنياكهدهاشتالو هتغيفح معتالالاو يذلا
 | نائمشلا لاذ لغماقلابءلعنال لاذ نكست لكنا مادام (ىندملا) يمالملاب دس ايراؤيا نآ
 ' رأت دجانه ركنا باهر امال ناك ولو تاما هادا ارازنأ نكتدرأ

 ثنا ل

 : !بةغب رطلارارسأ نان هنبعنوكنلى فن مزلب
 0 رك يسم ىوع دنيا كاعر ىقفك اف ى ميتا
 || توما! ذه لجالىنعي كلارداو مهن كل تاكو لإ او ىوع لا ءذهليلدو تاه لوثأ

 |مهف ثا تاك نا نيهاربلاولث الدفان را ةرارطشالا تول لبتىرابتخالا
 ةةيقحورا دقم لءتالةبماآل اقالخالا قال تما كل اه هركذإة-احالرا دتئاو ةثايلو
  ةميقد رارسأ انه لوشب هناك ةيلعلامتاذ الارداو نيل رادمت فيكذ ةبهلآلا تاغسلا

 ليغلا حرشتالرا ارسسالا نال بعس لاس هل نكي ىلا هع 5

 رين |قنوةىت سم دسررك « راوخر ايس فرط نباريمنا ته ىونثم لاقا ذهلو لاملاو
 لك ؟رفاسمريط لسونا ريح هرابتعاالريثك ن يتلا فرطلااذهيف ( م «راوخ

 باب رأ د شع نال دعت سال ةلوذبيم دعلاو دما نع ةد :رارس[اندنع ىعي نينلل
 الا نكل تاذلاةدهاشمىعنالا م هدمت شوكم فراعلاورارسالا نورعال# هلا
 ىراثم ةيلآلا فراصملاو ةيفحللارا / رسالا مهفل ل هوحالو ةردةالورعط لع ةمعط نكي

 ماعلا عيبجل (ينعلا) مد تند مردلاو عازر مدي « دتنزود رك | ماع ءمهردأ
 كم رهئاهيسو ارذاشنط»تآ ف ىوثمتوملاو ع زنلا ىفاشنافنءاسنوا لاجر اكن
 هلال ةوغب توا لاذبالا الإ اصومدع مهما( (ىنعم ا رسسابمدتارددي و كردي
 اضارعا مهتوكرابتعابءانغلاو توملاو ع زنلاباسقنا فن مهئاناو مهروك ذملاعلا عبج ىنعي
 لكشلا نير هنوريلاكث الا نوبقاعتمو لاثمالا تودتم مهتلجو نينامز قبب ال_ضرعلاو

 نوحي لالا فو 'انغلاو ثوما سم نولخعال مهدحت نامز لك غيار ظم ماعلا ىلا ترظناذاف
 || بح ءابحالاو رسشنلاو توملاو عزتملاةلاح ىف ثقو لك ىف مه اذكممالا ناك اذان نو رشح و



 قلقفا

 هنباىموبت ولا برف ىو عزنا ةلاح بالا لوغي ىذل ا مهمالك ده تن ىرارط شالا توملا نأ ا
 فأي سام لكو بي رقت [لكاتأ ضرخ او لع ان عزنل اةلام ةده اثم ىلع سفن لكر دفنا ناو أ

 مسهمرهاصلا مالكلاو عزنلا ةلاح ىف ماعلا قلخ ءدعورورغلاو ةلغغلا كرت لقاعلا ىلءذ نأ
 3 ا واو

 لك وو ىرتماثيش نم بلطق الو مولع كبلف زصل غي
 لك لسممل ادنم نأك ال (ىندملا] هي تاددمفردغاو عزنردا

 كلاح لراديو توم او دغعلاو عملا ف ءب دنا لعاور هرضاس د فنهنا لعا

 ((ىدعلا) «ببجز نكنانوراراهضرغنيا ه بيجددركر ظننيزاوضرفروإو ىواثم

 | نم ضارمغالا مرا لاح لك ىل-هفابا اذه نسعي وين الا ضارغالا ل نكست ناو

 ىزهعرالشخ ىرابنووإو ىوتْسميإملا منا نكو ضارغالا رنا ىنمب اجراخلبيج

 جارخاو ”لرنىلعردم ناو (ىبصملا) هيتشب زمشم هدي زك جاعاب تسيثما

 هتاوهوا. رفازهممزجاعلا عمنا ملعاو نيد رجه ىلع فهتال الدوخو بيج نم ضارغالا
 (ىنلا) هداشكتلاب 5 متع سد مخ

 ناكل مزاللاءاذذكرم"

 ون ريتا عضاو ءانعم بك شفصو هنري خخزنا ىلا مزمزلا عض

 'شكهتس مدويزاب ء تسي زائاهىادكنكع رضتس إو |
 كمي اد-هل |ىاثسي زئداه(لفو ىلاعتهتاىلا عرضت

 »م دفر شرد ماء درشفارن تطعإل ى ميش ىأ |نءةلاحلاهذهربهةتلاوزمعلاب طوب رموا ديم

 اكل ةرصعةبسعلاورشلا لف ىدقانأ ىهل ٠ (ىنملا]يمدبمد تره زمرسخ يله
 ناميالا نمور ىنإ كرهت ن مافن اسفتاناومدقلا ثباثترسأطلناوبنذلا نب رط فو

 نأ ملاسلا المعلاو قيغلا تاميالا نم هيف نكمل | نمو رئا "ىف سبل حاصلا لمعل او يف. ةقلا

 ارصعلا ةالهن مسقأ (ىمعلاو) ىلاعت ةوقا ذهىلع دهشب وتارسملا ىف و يمعلا ىلءوهف

 سانلا نا(رمخ فل ناسثالا تا بيج مالا (ىل» هافشالره فاروأ رتل ارسعوأ اهتليشفل

 مظعتالربكشتلاو سنجل في رعتلاو مهلا طم مهرامعأ فرسر مهعاسم ىف نارمسخ ىف
 ناسنالا لام سأردتال نيالا مخ رات ىواض_ىهتنا (تامح اصل اولمعو ارئمكنيذلاالا)



 8 (ةذطلا]

 ماهتشكركونىانمصنزاؤو ىمىهتتا امل مهام سأر نمرسخي هيلع ىغت ةظا لكوءرمع

 تابهتشم ىييعبتل مصا ترمس لحسن نمانا(ىتعلا] جي ماه دويركثنو ىوعدركسش تيو
 نملابلا فو ممصلارساك نأ ىوعللاف ضو نوهىالا كلرمأ ل بخأ مف ةموشمل اىسغن

 مسالا ىنعمب ةيسهراهلا فاكلا دن لوالارطشلا رك تا ىلءهدباعو جهل لءان ل هعلاو
 حالصلاب لزمتأ ىوعدلا ةهب نم لوب هناكمدباعو خصل لءان فاشل !رطشل قرك تبو
 مسالا ءالهو براي كركش نم غرافو ابن فا, لوغشمةر ياو ةقيغلس ا ةهج نموةسسملاو

 الر هدام برت ضرف تعنسدا ف ىونشم كيلا لوسولا نع ىنهثي
 نالاملاو "ىلع ضرفأتوملاىرك وأ ىلع ضرفأ ل هس ى رك ذل( ىنسملا) الر

 |رامثال تريضآو قاروالا طغسأ تازملاءاجا ذان قاروالا ل ساكت نأو تازملناكث وأ ا

 هال رمان اجا عزنردلا ديوك قط ى م ةصرفلا توهقو ىالتقوىف

 نملوغيعزنلاةلامى تملا نعل فاغلا نكست (ىنمملا:ذل ضرك اهو خز تدرك امز نبا
 ,نامزلا دله ىف توبملا نكسل توملا نعالفاهانّرلا اذه ىلا تنك ولو لأدب وتوملانمءآهحور
 م تذكش برضزا تفاكشد وا لبطل« تفركءرهنزا لص ىولكن بال ىم الركذ
 لاذ ماكس ا نم بهتتل المو بيتل اوءاكبلا نع مولا كلسمتولا اذه لاملاو (ىنهاا)

 اينفابابسسأل نوشرعتيو توملانم نوعيصي صال !ىرثثلناف هل طرسكنا ب رضلا
 لذافاو(ىنعملا) ب ىتفلي .ردنامززبا ندرمر ضو

 تواان مز نكسسم) :يكلا مولعلاو فراعملان

 هيبشنل لاقاذهلو ةسرفلا
 شادي زعتب دريك دركر افغتساو هب ونالنتاكش ال ممتقوو دثكم يار م دك ىلفخ»

 رذسزارعا برو هيك |طتا ءزاوردباروشاع ماءاردىلا بره بلح لهأ هعيش
 ةيصقماو قسفلاب هرم عسيض ىذملا لغغملا لاذ 1 6« تسقي زمن .نياكتدوسريو

 ع سوهلاوىرولاو ةيوتلا ىف عرش بار اطضالاو قبشلاتقو و عزتلا قاس ىف توما

 تابىلانونأي مرح هتف :سركس بلح لهأ ةءبشاولعفي .زافختسالاو



)030[ 

 معاوج نا فو نوكي نا ةب زءتلاو تبر مالاو'اكبلا اذهالئاةنيرضاه ا نمرعاشلا لاذ
 هيك اطتاباب « باحر هأ همهاروش زور ىم همطتءرطسا مهم هقاىرفوق
 ىوتشم ليللا ىلا ةيك اطنابايىف بل لهأ عمجار وشاعمويو (ىغلا) هي بثبانردا
 نحل امهول آلا ىأميدقلانادنامحلا كلاذهتأمرئاعشدتوميفي و هاسنلاو للاج رلا نم عظم عج عمتم(ىنلا) مك مةقدرا دنادنانا نام و :يظم ىج نزودرمديادرك>
 هحوتو ن9 ىع الءرك ىف او دهسا مس النيعجأ مهم هقاىضر مهدالواو ديبملاو
 ةحونلاو حايصلاو 'اكبلا لهي ) 6البركىاراروشاءهعيسش و اكبردنادننك

 اهلظنكدر مشو ىوشم ت ِ
 ديزي صردأ سلا نآكتمالاو ملظلاْ لاذ نودعيو (ىمملا تا دلاخنآديدر تو ديري ركو ناهتماوأ

 تشو ليور دور ىنا ثاهرعن ف ماغماو لاظلا نسشببف ا لهأ ى ع ىرجام و دعبو ملا هه
 اليقءازمسلا ىلاب ءذيو يي ولا لل مهتو معقب (ىنملا)هب تثدوارصت هسهددركى مهرب
 زو روب ديسنر هر زا ىرعاش بر غالب و ىغ رغقلاوءارصفلا عبج مهتيوصتو مهيحتو مهؤاكب
 روش موب وطلا نمل سو بير غرب اس قافنالا ص( ىنملا) م دبنشناغفانآوارو لع
 تسجدصق ه درك ىار وساوس ذكباررهنإ» ىم *اكبااو تيوستلا لاةحعسوأ
 ةدلبللرت ملم أما ذهدا سردار انا قا ا ىملا) دك اهههدا رح
 نا رب سربإ» مهب دس ملعيلاكبلا قى اجلا اذ لص شققو ركشويناملا لاذدستو
 ىامقأو راسرع اهلا 1/3( ىتلا]لهبوانت مَ كري نانسج م دافتارغا دشن
 ألا اذهمقو « نم ىلمو مغلا اذه ببس نم الئ اس ىأ هير اغلا بلا مش ناسرب سريودامتفالا
 يم ا *ءاودرعكدشابتةوسئر نا طك م
 كلم ملقم هنأشفونملا لب اريح اراك نوكيالعمهلا اذهو تام تقولا سيرا ذ به
 لاقر(ىدملا) ب ديهد لهأ اهم نم مي رسغاكم دسيهد محرشوأ ب اغلاوا مان ىم هتبتر
 مالا ىواعسنوكي قوتملا اذه تح ءءاملاو همسا ىلاوحرشانب رشاملا ضعبارءاشا ١
 يم لعف ديه دنا ىلعب ردا هذه لهأ من او: دلبلا ذهل تيت ان"الاو بي رغفاللاكللاو
 هثبب و مالت جو م عملا ةادا لا فاوءابلاوقي رغلا ةيئاثلاديهدو ركذم عج

 هنحتسو همس لاوحرشا فوتملا ل اذو(ىملا) هب و'فاطلازميثسممب وكيت وو! فاصواو
 اهنبزان « مرعاشدمدكمزاسء. موه ىوشم هذاطلا نم ةيئ يم لوقا ىتحهفاصواز
 كيد, ىتحرم اشلج راناىفالةسيث سم ىرذملالجال الرا دنا تح (ىنعملا) يمي ىكتلالو لرب
 نانرلا ىاكنلالوأم امطو أ اهج رخامهاردةس رعلاءابلاعتفب لو اثهنم بهذا ةسيئرملا
 (ىنعلا) مهنا دص هعيش نوت و ةناويدى ه٠" شننك يدا و ىرشم قتلا فناوهو



 نشل
 لآ دع تن أ لبايعيش تسل ثن !نوتحم تنأ ناي دي دهتلا هحو ىلع موال ذ نمدحاوهللاق

 هكقادىئار وشاعز و ره ىوم هدالواونيسماوهو ملسو هيلع هقاىلس هنلالوسرثيب
 أم مويلااذهو اروشاع مويمويلا اذ ٠ لعتال( ىدل !) هي تسمي فرتزاءكفاج امو تسد

 نم نرقىلءاو ىفرازه ىذه نيسيلا ديس ح ورلايداراف نرقتمىلوا حورئاشلتو حو ىلا
 ىونم فال اكىوثدحاو ةالدحاونامز ه١ سانلا نمنرخااو عرهوجلا لات نورغلا

 دنع (ىنعملا] حب راو شوك قشع شوكق ثعردق © راوخ هصغنبادوب كن ءوثم
 شع نالاوثك ىرجال يغب ناع ليل نوكبالانزج رارب_فح نركي م مغلا

 ةبدعرا دقم لسو هيلع هللا ىف «هنهل لوسر ةيحما نكت ذالا ىف ىعوتلا ةقلحلا 2 هرا دقم نذالا
 ,حونانوط دسزدشاررتهرهش ٠ عورألابناوغاممؤم شيف ىوتنم سكملابو هدالرأ

 نم بهقلاو مالمسل هيلع حويل افوملةث ام مر هشأ ةغرظنل !حورلا ثان تأم نمل دنع( ىنهلا
 م باحة عيش ن دلل تمر عاش نآنذك قف صوصخلا اذه نعل ظضتو ناجالا النك
 تفكإ» ىو نعاطلة ب امبلح ةعيسىل رماشلا لاذ نعط ىف في رشلا خرسلا اذه
 مطلا ذه الرع اشلا(ملا ب ديمراياردمج فوط ديزي ودوكث يل ىرتأ

 هرودنيأ 4 نال ىذا ديزي نك حنان دينسنافرط طرأ قي |: ديس أ ناكولو ىل لاق
 بعام هريخو تو يممغلااذهو ديعباذهانئامزو رق اَستعتسودح او ىف عتو هنن همزو
 «نلاينواسخ كد ازركتج ,ىم هلويكوو هئبعخأيدصأاََوَفاَملا اذهىلاهرخأت

 كانمصا اتاذآرا امعأدممعلا يعد املا كلنو (ىنعللا) دينار تباكح تكن ارأ و

 ىتمح اهوررح نير رمحلا ناف ترمظورادمالال ذب ةراسفنا ثان ترنهتشا ىتسح اهتمهس اكمل
 8 ا

 بالو نو ينيالو مولع عوق 0
 :ىنمم ةلرهظ ورك ذأم هعفنإفو فسأتو حاصورفغتساو بانعز

 هكناز ونكت فخ ىادينكهرخرازع رمل ىملاقا ذهنوانسأباوأر امل مسغاجا مهعفن
 نيمانانتآلاف ةرهاطمكل لاما ةقيمتس تناك ( ( ىهللا) جي نارك ب اوخ نبا تسيك دب
 لسيقتلا ثلا اذهدال 0 و ع ع .اناغاو

 ,قاطاسو رولا ,لكشم توم جرار ورغلاو ةمكسحل اةلغغلاو
 ازعل جالو همت ضو درا نمت طنه>و رنأ



 ل

 هسة الت ولا ناقني خل !انديسحو راجبداراو ةئطلسالة بولا حورلانوكي ىنعملا ةيسنالا
 ىاروذلا لعامل سيءاذسو قوذابن4اا ذهول رو انتهاناديز نم,

 .كشبمح دش ىداشتقو ودنا هدوبنيدورسخ نشا
 او :رسك مااا مهل تاكو, ,رمسلا تقوده نيبما ندا لقا نيح الم تيبلا لح كك ان(ىماا)
 رهاطالوول_مريغتوملا دعب كلاس تال مكسفناىلءءازعلا اولعفا نكلو طايرلاو دسيقلا
 اورسك ان(ىنملا] هي دنت ادا ارربضزومدنكو دنتخانتلو»ناورداشكوسو يو

 فرائراود ةرخامااط لاو ريبكملا ش ّْمرِملا ىأ ةودلا ناو داش بنا .مهومذأتدبلا طاير
 او لحرلا اب رم انعمةس رعلا فاكلا مشنأ
 تود ىع با ذاعلا نماونمأو ةداعلاناوياىلا اولسو أن انمار

 ثاللاموي(ىدملا) يي ىهك ؟ناثيزاهرذثلب ررعسح «٠ ىهتنهاشو شكو تسكلا
 ىلع نطلتلاوةقارشلاو نسملاو دم اطالاو ف طقلاىأ ة.بسرانقلا فاكلا تغب شكلاو
 نا ةلام هذه ىلع تنأ مل طو فمتن احا معدات نمو تيبلا لأ ل هو ىذا يملالسلا

 كامتفاطاكل ترهظو ل املا يع ثلصولا ذهابف مسهل اوحأ نع ةوذرا دم
 مب ىرشحو رن اك ارد هكن اهيكَركه خرب ور هك( ةنروإ» ىمتأ ولع كل ناكل ءرخآلا
 ررص ثلةلاحلا هزه ناو لبن لع اقباؤ جذا ةلامل ورمل اذه نماريبخ نك ناو (ىندللا

 دشي ىغك « نك حؤيتتازخبزلدرب» ىوشم رشفلاو زغتلاراكنا ىفالنال ضع
 هلروبالىذلا بارما الي افْتال بارع[ نيو دىلء غو (ىندللا) من وك كلاش نبازس

 ىلاعت وقيس دحهللاىوساميقلعتااو ان لا بحوهو ىناططلا قيتعلا بارتلارمغ ىربال
 الهدا تنك امو رشحلا مويا كئاغتلا مدعو ان فا رومأب ك ديزل يلف اسر غسأ ا

 1 ةرخآلا لاوس [ىناطظاادل لقى أرشار (ىنمملا 6 ريس
 لدو اهلاربوطوااك--ظ- اراد دنبو تاحلاسلا لامع الا قابعاسرازوجح ىأربلاد

 حو هلل 1 اا هوو اا ب دق سرع

 هةر الا نم مهرايند ةايملا نمار ظنولعل ىلاعتهقا ىلاةرمشأل
 !"(ىنلا) ي ىف كوكرحجب ىديابرك ه خرخندكزارك
 دلا بارشن منملاو ةكربلا



 ئآرزم لكنال(ىعملا هب خس واب 0 بآددو>
 يدون املار ملا ىأروذلا لاذ صوسلتا له هتنكل دحأ نم'انلاعشجالا اهلا

 .ان صير حدر ليسو هدنم ةلر دال ن وكما يتلا لامنأغ هنئاَر
 .ىئو لا ثوكيم مدنك هنا طر زب هاك مرخردهكىرومع ارواث رو نئازخ

 صا رااح هبسشنو

 .ل13:ىلءمدغتو ءنابحر ادام
 : 03 ةوةدايزالو رد يبلا كاذةعسرلو اهناكم ىلا ليتل اهصحقو
 ىقىهسو اهظتح ةيناذل اينهفلا لاومأ نما ثا« اذان ىلا هت هللا ناسح اةرثك ىلارظن.ال
 رب رومى م ةرسسح هيلع هلام قمري نبك

 | نعام الذصي رحوةنأ فجر نوكس"ةب يعل ل :بةلغلا(ونلا)
 شاين أن

 هاندا سرا باتل 2 سس اا رك
 اينلالهأ لاا ذكتنحرو تسرحا در ديلا آب

 ا ىم نينل ان ع لوزعملاربل اش اج اوى امنهق أن
 بحاس (ىنعملا) يك ىثمو دعوت شيب ىروك ف عا ..[دعوكى مه نءرخ بح اصإو
 لامل اوئثمودعلا ل دنمالامج بسن ركل يق يدجهلا هجوىلءلوغبردببلا
 تيأرةغاد( ,(ىهملا) يدعي ناحهادنآردهكو ديد نام ىاهمرخزوتإ ىمْئن الوه

 اذهلوةبملاتي آر نكلرأنرا ..ًارامو اهب تغل هو حورلاءابلع تردوانرداس نم ةبمللا كت
 هنيسارنا ابك ذتيو هناك اف ىونتمنعح دن اوت أر عالم نع تلظفوابيدبتت

 ا ىلاعلا ناريكلل ىرظتا ةرذةرو كلا ىف تنأن ماي( نعل ينيسا
 زناويكسدارأت تاعلسا ىرظناوىب-ه

 0 ا
 ا صا نار كمس>زا
 نموفثلو 0 ورللايئار تنكنا ةروصلاو 4 ده نمو“ نيعلا ناسنا تنأ لب



 هرومأنديقتو لذا ماعلا «نيعتأرىذقا لاذو رظن بح اسر باةبحاس ةقرذملا
 ىرنشم كردبام لك ءرملا ةمبق ىوخل ىلءنيدلا نم4بيصنإالا ويغفاوحأو

 نمزوكبلااذإ (ىنعملا) هيمي ىوسدش ايزل نوج مخ مشح هت مخأ ,ءاردوك
 ال العأو :ديدع هوجو وكلا موظعا ل بج اداكوأو اغير غبجلا لمع اماىأمملا
 ماودل ا ىلءورجلا با زرككا نمع نوكت

 [ صلو سور هدوجو وقأ نملك كربلا بلا وكر ززكلا كفار علا نمهيف
 تر ف رشم تادوجولا ىلءتوبلااتلط مسؤولا "نال با وكم

 رمل زوكلاعورؤسن ايدل خضار دنوص ا مشو مخدا
 عرذلاوعزملا تمم لتشا تان امنوصح ىلءىفأ رخلاب زوكلا لا هلا بيسمق

 أرصلا نمل ل محورمصلا بنا هئيع ا( ذازوكلا الث دارملاوهاذهو ةيلظلاو مكملاو
 .ارحيبن امل هني تمتعت اذانانالا اذك [يظعال بزوكتلا لاذ رغب ةنواه
 انديس قرأ اكل ابملاكره نيذلا يجانلا نمارمثك قرغيد دسم ةقيةم ارحب نم 4ل -سحو
 دويابوكى د ى طن هجر هكون دمشق ل ف ببس ناز إف ىو لبملاكوه ىذا! نوعرق ىسوم
 نع قطنبلمو بوق ىلع .لفرملا مالك دوك لاصتا بي ىتاحور هيلقىذلا لاذو(ىنعملا)
 فاك ا مشابوك وكم سو هلع لنآ ى بم لو سوما قطني .ةرثلكو ىسويسرالاو هنا ىوولا
 ار شل د هك ذوبرحي رد ةنجوا م لمك وى عع هلالا ةغيتملا .ارصنهلاصتا لاكلاةطنىأ ةيمعلا
 :ردْلسو هيل علا ىل ههمالك لجو (ىتسعملا) زذوةنايردردتو

 سرغلا دعو: ذل !لالالمهلا لا دلاب انه ذوو :عملا لافي ةوغن .هل ار اهل

 هّانالىلاعت هللا مالكى هتاماكتلا نع تمرد سلم لك !ذ-هلو سكملابوالاذ لادفلا نو
 ىف زلط ئايلوأ نم هتساغر اينئاو تكن الم ..ىناةللاميدةلا همالكبماكتمىلاهت
 ميدل ادلع قر هاء ىلاعتهدارأ ام مهمهفأدةو متاغل فال الع تانلكو ناعمموسوفن
 ايحو ءايبنالاو ةكستالملاىف ىميف4 مهدادعتساو مهدرحت وق بسح ىلع هدم كلذاوةلتف
 زذمار“ ايلوالان ,مرثك !ءايبنالاورمشنلادرحت ن هرثك كمال ا درت الام اهلا٠ايلوالا فو
 ايحو هايمالا ىلا ىسواامو هللا مالكو ف ل ربح ةطساوب ناك ام
 مالك ع مسبالو فشكو أو ضيفو ىف لعو ةمكحو ماهلاوأ 'اماوالا بولت ىف عترامو تيدحو
 مي دوبابرد نهامردبعمج هدوم مخ نوجايرددادؤو ىوتمة يرش ءاغيدرجتلا جدها هلل
 توح ىف ناكنا بحعال أ سمع ّىا املا زك نمو ةزوكن م نوكماسار صاع اطع (ىتسعملا)

 1 لس سس مس سس سس يي ل ل ع م
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 ينلعتلالوسرلا دوجو زوكن منوكن وا أ 'سسنح نم كوكي ال ةغيتملا
 نكلو فاه الو ىشرا ىنعبال ىومف ىلعارفع ىلونطاي ناكنا بعتالتاشويفلا ماني

 ارعمبلة تاك اذاةدحولا ىشعرح توح لوي هناك ق تلا قتلا .
 ةرضحر علا نمدارملانركش بدقلا لحم سبل ةيناحرلا فراعملاو:بهئالارار ارسالااثلثمم

 هدرسخا سح مشج إظ ىمىلولا فانلارطسشلا ىفرحيلا نمو لوسرلا باتجزوكلا نمو ملا
 ىررصلاملاعلاهيداراو فرع ظل ( رسمب) هك رغتسمواو ىدبىرم شن « رم شقنرب
 ارم ىلا عمجارري هن شا نموباطملاةادأوت نم ةبكرم ةيقوغلا نانا ءانتلامضب (شنو)
 | راد يدارارمتسسمو لوالاتدبلا ىف ةفيهل ارحب توح ىلا عم اررمعضوأ (يضتسوا)

 ماعوهو رصملا اذه لكشو شت ىف ء بدمج سلا نيه (ىتعلا) ىولملاملاعلاو أ ةرخآلا
 راف .و اهتوكلم نع تيمعو لاكش ل

 ناسنالا ةمي ار وه تلا الاذوى بعاتنانةو وصلا لاع شمنوهراذه افتار عروس

 ةووصو شقته نب ورب و ارغتسسمارب بكر وسلا ماعلا ذه ةةبتسو نوكذل هتبؤرب زماكفلا
 و ةازوام دو ارمعءاربىر وصلا ماعلا اذه

 هاله (ىنلا) « تسلؤأزحآرخ لوا

 مااا ريغ توماو ضرعلاو رفزركلا و راوي لا

 يالا اعلا رخأ ءرعاذت ملاعااو

 2 .اىفو ةطقن هرثادلا ساو ,ةروص بارما ليت امل غءالوملا

 أوهىلا.هت هنا لاتلوالا نيءزجلاورخ آلا نيعلو الاوئطابلاملاعا!نيسعىرهاظلاملاعلا

 | لوالاره ديدملاة روس ف ىف «هلوةىتسعم فن يدها ميغ لاةنمابلاو رهاظلاو رخآلاو لوالا
 ةراشاوهو هتوربج ماع ف نملابلار هتوسانإلاع فر ه1 ظلاو توكل ملاع فرخآلاو هتوهاللاع ىف

 نم مل عيش لكي وهو لوقف هيلع تدع و هأ دّسياذ لح الو لكلاب طي هتاذ ةين ا دحو ىلا
 اذلهو ةبتو -استلا قئا ةشلاو ةيتودكللائاقدللاو ة.نو رم جلا قئاماوةيتوهالل ىئاعللا

 هز ى هو ىوتلمدحاوف هو ىلع قاب لوحتللو زم فاو ل دبل اوربا !نعراع هللا نأ ديغي
 اذله كلاسي ظفبت(ىمملا) م« ثعثهب ردنا نكمكوج ارثعن و تعب .اددر كس مولعم
 نمت هصوسخ ىف ثعينالو ثعبلا بلط اه ثعبلا نم لعب معنامولعم نوكيإ "ىأ نمملهلا
  ثعبل ا ىروصلا: ىونم ءو ىروهوهر مايغلا ل جالرمةل ا نم ناروث هلال هبت توملا ثعبلاطرسشا
 نمهناضو ىلامت هنا ف كل لاء انف دع سعب ىوتعملاو ىرارطشالا ثوم ا دهن رويغلا نم

 قافصب جرخا هوب 4ىلاعئهئاباطللا حفرت ذل اراونالا تح «تفدوىزامجلاهدوجو



 050 ىوتشم لا ةفراشأ اذهلو ىلا. عتهللاءامتسستلا-!1نيملا كاذ قف فار 00

 ثحبلا موطرش(ىعما) هي تن درك زم رمزا ثعبهكناز ه تنهرملؤاثعبز

 مادام هنالثعبلا مويةمايقلامويل !ولاقا ذ هلو توملانمعاسسح الا ثعبلا نال الرا ثولا

 ءاتيدمآ نآو دنسر مدءزك « ءارغدرك طلغنيزإاء هج ىوشم مودممر ذانيم
 لاملاو مدعلا نمنوفاخ ملاعلا لج نال طلغل ااولهذ بيلا( لهنا «ملاملا ةلجر(ينللا]

 »« مل-ع الريال ءميوجاسك زاوط ىوتشم لاتأطم هنوكت ابمالرأهطم مهانأ مدعلانا
 م! بلطت نبا موململا ارت نم لعلا بط: نبا ن(ىنعملا) )6س كرت لس ميوجاسكزا

 تسال تسد يب وحاصك ا بكه ا وجا مكزاط يع االرث نم

 ىعي ةردقلا كرئَن .ةردقلابلطت نبأ نمودوولا كلر نمدوجولا بلاط نبأ نم (ىنءلا)

 |قح هنلاىف ىنةزو امة عمو الع كلرغت ملاذا ىسملالا ملعلابلمئاو ةعيقم ا بلطت نبا نم

 ملاذا ءالس هنا لس لرتب الا دحويالءاسلوالاو اوءايدمالاعمويشملا حملا ذك لل«

 ةداغسسلاب ىحت ةدارالابتماولات مسجنال بقل هوحولارهظي الراح دو ولا به]

 تنأ نما معنا (ىنعملا] نيبسسهار نب مودعمةديدو نيملا عنان درك انت مهول ىوتنم
 نأ كل | ىف بنب اذكو اين اهيؤردضية رع فول مدل يملا تيارت

 وجر تنأومدعلا نمترهظى فتي (ينلا) ل اروفهتاف هدب

 انهطو ءابشالا انح ى؟راموامود ءددوسوملاةقيشملا .1تاذعميمح<تمرهاظلا نيم تأرو

 | رونبهنبم توؤنق ةءانعلااهَْْداَسآدنكَسلَو طنا دوجوم ىزاح ا دو>ولا ىأرو ةمودعم

 ولدت ديدردرك دوشرم شع مظ# 0 رك 0

 0 م 0
 قدر تانملا تيدا يتانمل راو

 دش فز ودرب شوخا 00
 ترام راثلاىلابوفلا (ىلع ة:حلا تانملا ةمعن (ىثدلا) ب ىطخ دمآ ركع ومش

 باتكسلا اذ -هأر غب نما ذك ةةجعارا اراشلا لهأ ل دجال كلام كو ابضنن لا نائولوامارح



 (هنهلا
 ةرورعض هنال ءامرحو هتقايل مدع نمالا ةلا اذه 4 نوكست

 فاو ريغ ىراشلانركبأأ قوذ«:ء4ل هححالوا سعراشلا مهل ق أية ثم ا لسع ( (ينملا)
 0 نأ ةدجلاباهاراشلاباعأ ىداو امتار ةئالادو

 .! معتليصمل ءداذه سا مدعل هئابج ثيل انهم مرو
 ألا ار(ىنلا) هىرتشسو د « ىرك ا دوسر هزيناراعشر مو ىوشم

 مكروشح ىف نكي اذا ا
 ”ةدوشمل عانملاب نوتأنو هدا ص ىلع نوكر حن ىرت_ثم لا قأ اذا نكلو ةعت

 « دوتديرض لها هراطتك 9 ىرتثم 0 نكي

 نوعي لب وكب رتشم اظنلا له نوكيىتم (ىملا) ميدوتديدركلوكءراظن ذآ
 ةقينملا قوسرامتاب 'ءاريشلاو عيبالالهأ نوكيئئم ١ ارثادعراطلا كنتى لءقحالا

 لأ نالبلا ميد لصتالو ارش وسبل
 تو نمحالا نكيرلا ذااضب ينال
 و ددرسيجرمل لارحالا لاذ نوكيأ

 قرملاتلا لأب و حالا لاذ (ىنلا) جدن شروح قومحت زل «دنع اود يك |
 ىأ تةولاريسبع تلجأ نم مكس ع انما ةلاذر مكب عاتاا اذهنأب هلم مهقلابا وقزلا
 «زنزده اوخ ى هلاك ول هزاإط ىوشم*ازهتسالا ل جال ةمملا لعل عضلاو تقولارا ما
 ماتش انم سلط .[لاوراملا نم هبالالاذو (ىنعلا) وبهم ىرتشم سكتت ديت
 ا«دادزابو دراي دمارةلك يف يرش عاشم بلا او نش سبل هال ا ذومنا المعقد جالا
 9 لوميحا هلءهحرأو:سعةثان عاتملاىأر (ينلا) ٍ«دابدوعيوادرهي كهماج

 دارآولو < .انىتم عاسملا كا ىأةبرافلاءابلا تشب
 دو عانملا ذح أياناكاناكدرودب ىنعم.

 بلاطب سيل ةلالسوف دل اهعمق لب حورلاو ب
 أ حارموك و ىرتشمركو ورق مو دفوك ف كون !بيضت الو ةبهل لارا ارمساللاو ةمكسح او علل
 اوغللا لسعات ةفيطلر حا نم باو ىرتثملارفوركاو مودة نياد (ىنعم ا) جي ىرسرسو ىلكتك
 ,نيقيرفلا ند قرغلاو باطالو لام سر البق وسلا ف بهاذلاو لوكتكللاو
 للملا هف ف بهذي ىذلاو هن ىطعيو 4 مزال اذ أيف ارت الارك ولا بهذي قداملا

 ىرسرسلاو وغللا نعم حازملا نا ىف لماك عشب ىلع هكولس نم
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 هيؤح هج لكذكى بز زج < ةبحدش امن شكامرددكنوج ىونشم هيف:دئافالىذفائشلا

 تزول ءلككلاربف باطب شى أ ةيح كلم نكي
 اردو ىوثمنات>و: :اتيسرات هيفناناكسلا كشك قع ةبج حالو لزملا ك

 هل نكي هبال لاذو( ىنعلا) ) 6 ةياس جوا تشز صخت مح سد هيام

 اذك ل طلاك ةوبقلاهتاذلاطلاو هتاذ نيب قرف ال انرط”ىأةهلا

 هنو 20
 .«نوكمور ورخ؟ماممىلا بهذيو غرذ: تاب رتشم هسف كري مهرارسأ 2
 ةينابرلارارسالاوةسيملآلا فراعلا قوات يتأ دا اذه ايف: دئافربف نمهرمع عيضمف

 ازابردهيامؤو ىوتثمامور هت قبالاو رارسال !عاتميىرتشنل لامسأرب
 تمثحودو قدعاصتاهبام
 ةيرالاو ةقينملا قوسودو لاو

 كك را وتفروا «تفررا 0 تا

 قولا نمعجرو هرم به كو ها لإ ديقوسلاىلا بهذ ويلك (ونلا)
 نيذلا لاو أ ىوف-ىلء مومهل اوجر.ولاب أولم نيديلارنسوهوهرمع عاضوةرارملا,ًاولمأين
 هاج عهردار ىدوباكيوع » ىو نيدنمكواكامو مرات تعراف ىدهلابةلالشل ااورتشا

 ا ذدهابهللاقولو ل تسا خامل ا

 لإ را .٠ 6 كر

 تسدايودالولا ديانيورسلاندعلايدارأف العل لماما ندم دايو ىدب كرهت

 "تح قدصلاايرتشم نايم .اسالا بلاها لوفي هناكةدالولا سنك نم فمما

 ام لارهاومل لءاسأاىرسو ىبلقا 7-3 .نارونلا ةعتمالا كل اطغاب ىنورو ىلقعدي

 ع مكسال كلام بلغلا ىنغنوكت 4 دل ذخ أن ىتج ايناموراب وتعماقيمع كل دلي
 توعد هكن كن بد توعد تس درابو تسسهكدجركى رشم إلى وشم قلل ا نعايتغتسو



 نود مريغىأ ادراب واوخر نيدللا 1(ىنلا) ي«تدراو
 ةدهاشمو اسوا ةليسر ىنهف سال! لبن ولولو ركسملا نغ ىسهل او بوررعملا.سمالا فو اهدراتنكمالا-مينررومأمالعو لج قاس نم ةدرار نيدفا ةرء دنالنيدللعدا نكمل
 باساب (ىنعلا) م ريتك ؤ قي رط توعدهررد ٠ ربك ور ماسح نكن اريزاب» ىونثم نلضلا لالا نيدشنملا رووط ةرثكل اوال نمريثك اب ءنيكس و لالطاىذ
 ةانرعملاو رارسالاو ةمكمحلا بالطا ريبىأ حورلامامحْ اسماو ىزاسإل اريل ةوعدملا
 مان مالسلا هيلع وئانديس قي رملة وعده ىف كلما كلولسلااىف ىوةيو دعت اهلبشي
 مالا ىهو ةمدخ هللا لحال عما هثلاء ربل اطاب (ىنعملاز يك راكم جتناةلخ درو لوبقاب «راكدزكى اب كيم ىمدخ »ف ىم فورعمز يسم خلاب ماهخاو مواوبةلالو مهد تفنلي
 هب امه دزمم ىروصم بشعن ىف ارسر دربه كس ص ختان اتسادؤه لاغا ذهلو هبلا انالغشال نركيئتىأ مسملو تو قلنا در ىف نانارمتعم هللا دنع نوكتلركنملا نع ىسهتاو فرعلاب
 فصنىار سراب ىلع يرش ىلا صختلا كادت ة نايس ىفاذه مااروا برطم تنك باوجو ىزيمهجرهبَسسن ىمكي ارسنيرد كم ةركيدوتسبنر صم بشت هكت فكروا
 لب ةارخك ف روصسلا لب ط نال: داعللانالءن(ركسريفب نوذحسلا ىلا بودقتلا لبطل لبللا
 ليلا فمنوهنآلا لاق ىارسلا لاذرابو ادوجوجدسأَن كمل ىارسلا لاذ نالاملاو
 (ىنلا] 6 ىرتومناودودوب ىىهكرد ه ىرد, قرد دخت قبتأ » كب مولعم هيقابوراسلا باوجلا برطلا لوقو ين ل بال اذه ذيعإتتنأفرصلاتقوسياو

 ىلع ناكءةدىذملا لي_طلا برطملا كلاذو باب مروحه -ألاب ومال ط برش ىذا
 تاناوروذ لام بارو هو بالغلا بداراو ىلاعتهللاوهو ميظع ىندعمج ميل ارسكب رتهم ىارس باب
 وهو لباق4لامقميرتلاو ما ةهالاو دجلايروصتسللابو_فمال ب طبرسض بألا فصن برطلا الاذ (ىنملا) دمهم ىاىلباقارو!تغك ه دوعار ىروصم دز بش »ب ىوننم ةلاعروسقو
 هو روصم نإ نزرصم تنرالؤا زف مدا بحاالاوددملا بلال ايىأ دقتسماي ىارسلاالا راج
 تو روعتلا اذه ل بط برشا بر طمايالؤأ (ىندملا) مب روسو تسارششنبا هكدوبن ب م
 تقر ىف لب ليللا ف سن نوكسسحت الةع دبل ىأ بار طغالا اذهو للا فصنا .ًالاورص-لا
 م سكت سهدوخ نورد اخ نيردمك « سر لاوبىا نكم هفهكن ةركيدو ىرثمرحلا
 لانها معين او دحأ تيبلا اذا فوج فله همهفارخ [مالك رولان
 تسيناجي ردسك ا ىرتشم مرتتئث ىالو اشبع كنب ط برضف :ًالف الوأ ادحأ

 انهي برطايو( ىعلا) مي ىركورايدج دونر
 شو "فد ىفزدمبىثوكر إل ىوتشم فلل لر عراب

 راكم



 1 م

 لحال هيرشنا نأ فدللا اذه برطم ابو( ىنهملا ]جي وك شوهدنا دياتدنا, شوه هركشم
 اذاهلو مهل ل فعال مس ماوعلاه :ني أ لمعلا نكبل كردنو مهفتىتح مزال مما! نذالا نبأن ذا
 دب تفك تنك 9 ىوتنم مهلمنانلانوكردبال مهتركل هنؤلبقب الو عصنلا نوعهسرال
 نموزئاغلا ءاذللاتبرطملا (يغلا) # بار اطضاو يغرد قاعات باوحرك ازا

 م-هذاو رك كلا اذه نم باوملا عمسا مالكلا اذه تلق لنا امللذاغ ايلفاغراكلا

 بشن رب مدنا تههحرك قف ىمالوكشلاو بشلابشنالو ريغلا ىف قبتال ككل لوقأ م
 3 كسا ليللا فصن ل دنع تقولاا له ناك ولو( برط عيس دشالبدزن نمدزنو

 مدشزور ممشج شياهش هج ودشزو ريب نم شب قي يكش رم زف ىونشم برالا عبس برق
 يع مادق راس لارالا ف جو اهصصوارفظم ىتادنراس مازن اوراكسن ا لكوا ىنعلا]

 طوهتناسانلا اهيأ اي لومي ىذلا ةلفغلا مزين م صانلا ظتولا دشرملا برطلابانهدارأف ارا
 موبىفأو ةغيشحلا عبس برق هنافتوفلا ل بئةبوتلاوةعاطلاءاول معو تول

  تنكت سن نو نم دزنو لان دورببآت سنوخو
 ىدنع لينلا«امل ناي نيكل طرلاكمدريئلارهخءامكلما دقفاغابو (ىعلا) يلدا
 تاعاطلابث ل اغا لوي اعلا هيلَعىسوم مود ىلع ناك اكفاسءاموه لد مدي سبل
 قدردإلب ىمرخ آل امو ىل اعت هنا لهآ ىلع لهو كيل بس عال ها! ىلاسانلاداشراو
 ةيملآلةنالحلا ناس ىفو (ىنمللا) ارو سو ءىندوادي ه ماخرونآ تهاون
 هتعاشانربخأ كج الم عه مالل هيلع يالادواد و - ىف ن كسل اماروا ديدح ثناكو لو
 اجو تسناركسب كون شبل وللا رخ [لاثمو ديدملاهلانلأو لومي
 دنع لابجلاءايشالا توكسلم نع لفاغايو (ىنعملا) جداتسوادواد شديدا

 ةفقاو مجندات نم نيس ارسكبد انو رط مالا هيلع ذوأ دنع ىهو دامو
 هعم ةحسم ىه هن ر لكس لام نك ةعم ىف وأ لابجاب ىلاعت هلناىاقءرمأ دنع ةرشاعو

 شييو تدلك اس هزيرلثسناوت شييإف ىرداغنعالا نسحب ذهإ.كيلعذ قركلل هالي
 لس دج أ ما دقو دماجو تك اسال مادق ى.هاارخل او (ىدملا] هب تنناقو عيصنو ا ددحأ
 | ىونثم هنانح نونسا ةصقىفلوالا دلما ىف دقو عادئأ تنافو ميددنلاب ميصق سو هيلع هللا
 ةيراس (ىنعلا) ميت ياهدربلدقشاعدمحا شيب ه تبباءدرمدصصصيوتساوت شيل

0 
 نص ىو 00١



 نشل

 ةيحلاب ةلذارو بلقلا ةبهاذ ل سو هيلع هللاىإ_هد أ مادقو ةئيم اذ_هايلمادق دهسا
 (ىنملا) مك مارو انادادخ شيب وهدم ى ماوع يي ناهج ىازجا لجو ىرتماهدوجو
 هلا تساي ةلاع نكترلاذا ةعيطمو ةملاع هه دنعو ةيناذر ةنيموارعلا مادق اهلج ملاعلا|«ازجا
 ىبوم ضرالا عطت لوهئايلوأو سر يماوالو هللا ارماوالد غنت ةعيطم نكنملاذاو ىلاعت
 ليثلا ناك امو هموقو نوعرمل هتارغا ىف ىسوممأ لبنلا عطب لو نورا علبت نا اسهل ءسمأ دنع
 ىتذكد بخ ف ىو ارج لهو مهارباراذلا تقرح الرامد طبقلا ىلعوأبف |سءام يسوم موقع
 ىذه لا ذو ضرتمءايو (ىنعملا) حي السبط نبا ىفزحتتوج سكت سن ٠ ارسوعاخ نيردلا
 ضرتعمايف لبطل اذه برشنئن ىالوادوجومدحأس يل ىارسلاو ثيبلا لخادوف هئاق
 تويوبىارس وأ الا لعاو ضارتعالابٌك نفو عيضنئثىالدح أ داشراو ة وعدل سيغت ملاذا
 مدعنان اريك ”رثؤب اتقو مصتل ريو لا ذاخىلاعتهتاهجول هما فام لكو ايلاعايئ لا
 قحز و 9 ىونثممقا شرع نمثل بل ىسدقلثيدحلا ل ىلاعت لو ءيلع دهشي تيبلاولخ
 [ملاملا اذهل ( ىئعملا) مدنى دصصوريخ ساسادص و. دنهدىاهرزقلخنا

 داشرالاو مصنل ا مواوبملريخو دصسم ساس  ةتامنانعشي واربثك ابهذيوطص قالا لحال
 (ىنملا) © تسمى الع نوج ديزاب ىم شووي درؤدج ءارردنتولام» ىوتدم

 ىراكسملا قاشعلاكهنوفرتشي و هنوبعذيا كاد بعتلا حا قي رمل قلقا تديولامو
 ايندلا مالي نولأتيالقوشلا اذو قوذو قوش نول, ق وشل اليه أ ىب رطنوكلسي ىأ
 تست ناب هناخبحاص تلم تسيح هان ناك دلو كبس بدال ىوتم
 أ نولوتي لم فاوطلاوةرابزلا لالا لحال ما دبأو مملاومأ كولذأبلا
 و داقتعالا نحو قو ا فآوطلاو زلاينولغت_كيوأ لاغو

 :-و فنخمو بتخم حورلاكت يبا! بحاص قالا
 جدتك امنيأ مكعدو هوهللا هجو متن اولوت اهغبيأ
 (ىنلا) هي ايضشنسهلارؤيزاهكسنآو ار تسود ىارس دنبب ىمهري إي ىم لاقى نملا!ذهلو
 ةيعاولم يلق ىريوفعي ىلامت هللا نمدوجوم وايش الاذواةوامبوبحح تيب ىري لب
 ار ونياو# هريغ ىرب و ى اعت هللا ىريفرايد هريسغرا هللا قيسبل لوغب و «تالحتو ىفاعق هللا
 (ىدلا) مي ىهتثاثبب تيفاع مشبب م ىهناو عجز ري ىارس سو ىوتثم ىف اعنا
 ينل تيبنأل ةيلاغةيقاعل انئارديع دنع ىه ةرثكلار عمم لا ةاولملاروصقلاو توببلا نم
 قي وناتاهاعنملكىوف ىءايلاخ ايندلا تيبنوريةبقاعلا ىارسل نورظانلاو م دعتم
 ناز دب و ربات هع هبعكر دون ىعاو ار كره وتم مارك الاول الاودي رهجو

 نامزلا الا ذى بولطملا ملاذ يح ةيعكل اف هيلا هيلطتام لك (ينعلا) هود شيوا



 بلا ناضرفنألمادقرهظي
 اذهب ولا هتهتنا نع دبيع: ئنال هلال ارشأح دل د_نعءارت نو رشاش ع يجامللك يي لالا نم هتبلط نملكف
 كلذ4رسب و هناغصب ايلم هئادجو ,نكم بلغلا تيب نمل انادج و بلاط نملك وع ةيعكسل كلو نكمهادجوتي دوصلا ةبعكلا ىف هيلطتاءلكرابتمالا اذهب نا |لميمكلا ىف هنادسجو كلرسنب هسيلطنام لكرابتعالا
 5 3 ةروسلانال (ىئعملا) هي دوب لا كهللاتيب زول
 تدرا ناوايلا نوكيالىأ ىلاعت هللا ثيد نعال ا هسيلخنوكي ىتمروصلا بحاس لاذ
 كييلمتاك اذا لوغب أك لغلاىلاهتهلا تييبدارا ناو اعت هللا ةبعك نعول خال تده شم
 ةيحاصم كاريسي نيا "لاذو هثم اين هلا بح كلج ازخادعب هللا بخمألما اينافا بح ولمم
 (جاتر) م جايت-اىاري مدرص قلبه جزا هزغمرضاس دوو وو ىم هلل لهأ نمدب ردم. 18
 ةروصلايداواو قلغلا بابل نعرابع انهو هتلغا ىأ بابلاجترا لاقي ةلمولل ءارلارسكيا
 لانه جاترلا نع غتسمو هزغم ىلول ذل اذو (ىنعملا) هلا باب هيلع حونغملاىفولاةروس ةرخاغنلا
 نوكسنةووص' ايذسالاوءابيلوالاىنعملا يتموتر جايتحالا, الجال لانه قلملا قابو رضاع
 ةيلاخ ثناكو لو ىلاعقهلا تيب ن ولكي م ةسيئؤغلاو ةببطغلاةبت م دعت نا ةبلاعوةرخاذ
 ةروصلا نعولخعال نكل مسح اب حيدتم
 ةرخافلاةروسلا كلن بح اص ن كلو رش ريب كمال جايتحالا نم هيلا أب ىذلا 9 يلا ىنأب ىذا ب .هيلع نوكيأل ةهازتلا كاتو بابلإ
 دلي وكم عبو ىوشم لوبغلا لجالىل اهتهّللا دايعل ةعافشا أب ىفااذ الب 4جايتحاال
 الب ن نولومي جامطاا .!(ىنعملا) هجبارجرخآرينككم ادنف « اهكيبانيك

 يع أ فرعي هيو هعشنا قملا نم انثي اال ءادنالا
 قات هللا لات خللا ىلا قلما أي نال جالت يبلا«انب ماتا دسنم مب ارباان ديس هيهنلا يمأو أل

 | هنمممف مكبر ثيباوججلاقو سيبق ىباىلم دعس مملاب سانلا ىف تذأو
 .اذه انلوفو ةعاطا دعب ةع املا .كل رمال ثعطاو ةماقا دع ةماغا كاتم دهلش
 7 نو حاملا رسب اذان لوقنال نحن ئذ ”ىالذ جاع لذا اريزملا
 دح ازا نادت «ظاعره ته درو كبل ك قيفونهكلب ل ىرنشم ىلاعن هللا بناجج نم
 ةلظل لك للى نعملا فومف ىلا عن هللا قيفوت ىلا بو_نملا كليب لاما كلن ىفاولات منا لب(ىدملا)
 هك منادوبب نمل وشم كيبل لولو عيحلل هقفو ال م ديع داس. لولا نالرلاهنهللأ 2
 نعم برطلاوهو رسل لأي (ىنعلا) هي ايهك شك امودانقاناببهرت ه ارسو رسمتنبا

 تخاءانعمو حاورالا



 عورااعتيب

 0 سانلااموغتنار :
 ةنئاعوب ورقلاح مهل لسو ناكوفوصتلا لها م سلصلف هللا عم .سلس نادارأ لو لمه

 ىلاعت هللا ىلا نواسيو مهردقول باذنه لجالو بلغلاو حو رلابدشرأل ن ودا 5
 قب رطرباردو سمو ىوشم ةبيس ىارملاو رصفلا نع زنا ملروظذ

 داراف يي لع دوج واخي ) 2

 .| ىلع هلا ىف ةوع هلل ناللاكلايالدبتمىناسمنو اذئاز
 ة.يناسغنلا بيس هتماىف ىتلاك هموق نيشلا ولات منال ىلاصنهتلامج ولزالتا
 شوال ىم ارسل الا ذم ايهك ىلع بر زاد لاتام او

 اذه ىلهروصحملا يرش نيك 1 ياش ويناكفاردرد
 تادابملا لطفا أ نم مهداشراو قاما ةوعكن ال ا

 دنزابىمهداج و راز راكولاست فسرت وع قوم لاقةوم نول بمجال يةنان

 مه>او رأتودضي م هرثك ! ب رفيتإو لاذابغتمو قاب( ىنملا) 6 راكدركسحر ع
 ىرباسردركد تاو « رار بوبأ الم ردنا كين ف وتم ةهنغلاالالال ىاعتلا لجل

 هريغو مالسلا يلم بوي لثم البلا ىف هللا دبع نموب» ىذملا الاذو (ىسعملا) هب راوب ومعي

 يدرهب « دئومو ه:ةىلخ تارا ارازهد_ مون قوتشم مالا بلعب وععيكريسا اىف

 نودي وذو دي نوجانحيو دؤي آمل قالا نم فولأ ةئام(ىنعملا م« دئنكبمى دوج عمط زا

 ديمأب ر در "ذى روض ذنوا دخرج زا مه نمإل ىوتنم عماطلا نم ..ىلاعتهللاءاضر لال
 تاحالاو روت لأب بابلالء برش رولا ثار اليا او(ىنلا)6 دونم

 ىلءالا ىرج انا ىلاعن هللا لاق هلاسب> اوهللا ةررغغم ل ماي نيب! !نيدفلا ىلا هر 0

 ىوتءملاءاعطلا لسجالو ىر وصلا ماعطلا ل الرسفلا عولط ل هر فر ومهسلاو هللا

 ىونثم رض مهمؤ مل نكبوولواوموحي مهاقوا ملاذا هايف نورشغت د را
 (ىلعلا) © ىرتشمناجىأ د شابك ق حزب © ىربر زكوزا ء"ىهاوخ ىتشمإو

 ناي رثشم اذذك تيلط نان هسنءهنمضفتو كاع ام «يطعتو ايهذهئذخأنايرتثمبلطتأ

 !صالخ الا ذاعلا ل عفلاعت قالا نم نس أ بلقلاو حوراإبلقأب وحو راب رتشم
 جلا مكن ملاومأ أوم وسفن ديمو |نم ىرتشاهللاناى افق لات ناكملاونوكمل اخ

 يودم



 ىرتشملا لاذو (ىعملا) يس .تةمريمشر ويدهد سه امنا تلامزنا درخ 9 ىونتم
 ةرونهتلب امم كل يطعي وهب رتستي واجن

 (نعلا) عام مهز زا نوري كلم ده دن« * مدح نبأ
 نعاج راماكسلم هنأ اقم ف ىطعت ويلا لس بئاذلاو افلا مسللا ىرتشي وحل ااثمذغأي

 ىونثم رش بلف ىلعرطخ الو تعمس نذا الوتر نيعالام ىدابعلت ددعا ىرغ ىلع مهولا

 ىلاعتهل اذخ أير( (ىنعملا) هب كسر دنف دزه كر ثوكد هد كشاز

 هكداتس» ىوتم تايئلاركسلا هدا رثوك اهلياقمف ىطعي وتارطن انعومد م

 اواعاهكءدابع ضعن نمهللاذخأيو (ىنملا) دو -وءاجد صار اره دهد وذو دوادوسري

 .ةةدئافو هاينةثأس. :؟لكبهيطعيون ان فار ىوملا ىأءادوسل ا ًاوام ىادودلاو* اد ادوسلاب

 / رباك ىك اداب و ىمةيدبالاةداعسلا ىلا هلا ىأع .الاكلاذبدبعلا

 متناطبإل ا بسم و نيعلا باس مدقىذلاىوهلا ٌلاذو (ينعللا) حي دئاوخ ءاانادب

 نالاقوب .اربانا لامقمارتالاب باخ هل اهدا نب وعاومذ تارطق نينيعلا

 رأت اشم عمدا رل لص اال هيلخ فمر لرجل

 ريك د قنلمو شورغب اوك « ريظتيركرازابن يردده .ةالاو لخاو
 انهنكلرا ار املا ءانعمناكو لو هيسئل افلا ينم مركلا اذهقلتتو ظنا (ىدملاز

 لدبلا منرتش ةرتشاو ةرابتعاالىذلارمتقي ل عتتو اه ريسنال ىذفاارتشالا ديدشء انعم

 قلاقي ركلاةعب 3 أ محرك يسمع مركوا متادلاكلماو قابلا دغتلا
 اكلامعأ لسبب وسكل او صعتلا ىلارظن الىلاعت هللا :اهلرمظتالا

 ارحانه دنزمرىب دو كشاندو» ى+ قابلا د قتلارتثاوةيناف
 راجل مجا هعمل حالف بي رواش نلعب رط عطقو عم ناو

 اهزحو قابلا كلم او أ لا يعنلا ىلاةولسر نكل ةميظعلا نشا ايندلا ىلاوام ولو مالسلا

 ا بن ةراش ىلع مكلدا لهاونما نبذل !.أ اب ىلاعت للا لاتنومتا داو رافكلا

 لاذو(ينءملا هب ناش تر ديدكدك م انه تاشتخبهشنهشدانوزفا كس ط ىوتنم

 ةدئازلاةلالمل او ةزعلاةرخآلا فءايلوالاوءاينئالل ل عج« ءرك لاكن منيطاللاناطاس

 اردلالب تنك دح أ دحأ ةسنؤل ةسقلا هله نم ءابعتساك اهبابسأ ل جىلع لمار دقبالتلا

 .اربا

 ديشوج ىلالب نتزا نوخراخ مخززاو زاجج بات [شي دزه شراخخاشن ىدوهج
 هكابب زاد سف ىبدهج ىثهلانركيدنا دثم هردزا هكنانحو ا دصق فتح ىدحادحاوزا

 مهريغو سيجرجر توعرف ٌءر عم نوجد وسل خ دماررأخ دردمفدماقها دوب ىلع قشع دردزا



 م0

 ازا _طعارس قو ةكمىف د_حادحا هئع هللا ىضرلالب لوقا ىف اذه يي ىمح الودعبال |
 هسيدومنمهكلامو ديس نأ ى حفلا تو سو هيلع هنأ ىف م لوسرلل هتبع ببسي
 أرروضب ناك لوكا برش: دشن مو زابفعا سعت ءامجت لوشلا رصشب هب رضب ناك ه بصعأو
 لوخ هنا نمرهظي و طنبا ذه مو ضرالا ىلع ىرحبو شع هللا ىشرل الب ندي نم مدا
 مولع لل ىلسشتلا لوسرتبع هيلق هلع هلاىشرالالبنال ةداراالود هقالبدح ا دحا

 عجولا نم هلال ةداراالوهنمدصفالم ارخآانينأو بر هظب زجاعوج ا: وه نم اذ كس

 وعلما ىدووبلان مرد _.ام عفدى4نلك امو مرتي هيفامبأنا لكو ,'وامم هفوح ةبحلاو

 النأ ينسي ىدوولا تالرثأتالو لسخ دنمايردأسلا عج .ولاو لو كلاب هيرشي همامتهاو
 أن َ نال دس الف دحادح-!لالب لومي
 انيرولا ناري ضالاولاقو ىبوجاونمآال ها 'نماوف اخص نوعرذ رس ثم ةحارملاو

 تامالا ىلا مهل هّيرعد لجل واتم قمشم تقلا مذ 5

 لالبوه لالا ديسو دعب الو صحال رع مهر لاف ناجالا ىلا مهاد ورضا ا

 عجرينأل لسجال هريشف ةوسرو هفاب نمآ نا لصفة كدو ما! فلخ نبةيمالا دبع نكح ابرنبا
 راجلا لءرلاىل بهم قيده مؤ ءارفأ 1 ,ةبجتمادزاو عج مثتامعالا كاذوع
 لاقت ةغرل دح ًادحأ لالالا ذ ف لوب وهو ةيماس ةراخح هردص ل عاعوضوم
 امور امال ءاطعأف هرثشا هيلع ة شا ناركم يال لاق دل ااذده هنت ثا لبو ةيمألا
 ىفالالبوةءوتامالا لبي ساطتمتوكتا لان (َضاَرا كة مهيلع هدازو صاط فهما

 نادركىراهئادننتإل ىوتنم ردبةوزغقمبمأ لدخالال«نا بب رغاا حالا نمو لاما
 هلو كل ابءةنىدقهذع هللا ىنرلالب (ىنعملا) لام وكىاربدزحمشاءحاوخ و لالب
 ةدنب « ىتكيمد جا داوتا 0 1 هب رشىذلا ثنولا اذا
 ىونثم ئندارآ ,كتم م مالفره نمإي دح أرك ديئشىالالثاق (ىنعملا] «ىنمنيدركتمدب
 ىدوولاو او (ىنملا) م رايتخاره تنكس دءاوا .٠ راخيواشباضاردا زم

 او رمل لجل هتعهشاىغرزالب و الوشلا نصغب الالب رضي سعشلاةرارح ىف
 "تنك فرط هكقيدم كان ىرشمةوسرب وهقاب «اميارهظيىأدحا دحأ لوغيا
 لاذ نمرم هنع هللاىشر قي دصا ار كباب انا ىتح(ىنعملا) م تفريوا / شوكي نقغكدح ا تأ
 مث ىوتلم هعمسار ذأ ىف ب هذدحالا لاذ لالي لون ار ابروقلا ىلع فرطلا
 .تراسسف(ىئسعلا) جانش ؟كوب د انعريلددشٍب آرب وا

 ل وذ نم دجوو باراطضلا نعل ًاواعدبل



 (عم)

 ىرجىذلا لاذدع(ىنملا) مب دافتعارادىمهبفخ نادوه- زك م داددثي شديد تولخ

 دكس.ءاذل داقتع الالب الئات احصنه اطعاو عمايل
 ترس )اعف قرت سو هيلع قاس وسر هئلبح وهلا نع فخأ ىأ انتو 3

 لالبإ تن أ ورسلالاع ىلاعت هللان(ىنملا) ب مامه ىا تشيب تشيب هبوثم درك ت فك ماكرا دفاع

 دعب امهعهتلاىغر قي دصلاركبىبأانديسل لالبان ديس اقل دا موالد اهتتعارتسا .اوفخأ

 حابصلا ىلعرخ ؟موب( ىنعما) يي تفريج ىراكر بذا فرت
 بهذ ضرغ لجال ةعرسل اب هلع هللا ىشر و 0 اال ذلع راق

 مرارشوزو-شلدزا ديزورفرب « را مخ زب وجودينشي دحازإب» ىوم فراطلا اذا
 كلوش ارك نص رضةدشو دحا اضيأ لالي نم هنع هللا ىشر قي دصل امهدف (ىنعملا)

 هدركه فر زايدادشدني زاب ول ىو مروضحالب راصو ررمّلاو قارتحالا هبلق ىف زعتشاف
 ىاة وتلا لمفلا البد عتالالبمصن قي دصلا اضي أ دعب (ىدعملا) يد

 نيزندؤهبونإو ىوثم هوسرو هنهبح“اذخا ىعردعي لو هتبوت
 نمره ل البان ديس رمالا ةبقاع(ىسعملا )يدش راب واهب

 .ه ديسس ب أ لعن ىشر ىنعن' ةيوفعلا هديك لوس ةطمتسح ىتفاو بانو روضحالبةءونلا

 ارنتدربساودركشافؤه ىم بم اخ نإلا اذ قذهبل قو ثيع نعهتلا لوسر بح بغيإو
 دمع[ الئات»البسلا هندب سر ةب وتلا ىف انادعت علا ] 4 تاكو دع ىأ دمج اك الب رد

 نم لرىو نم نىاؤ م اتيحم ىأ ةيونتلو دع
 نم اوم قرم دسماب و ىعج دم اب و( دملا) 6 ود

 سب ني زار بوت إو ىوتنم اها ل الىأ لحم نوكي ةءونلل ن :
 ىلث ماب وتلا جرخأنآلا دعب (ىنملا) مي مكميوننوج دلخ تايحزا ٠ مكفول دز

 تراه شعل ىونثم ةيفا ابحلاو دلخ ا نم بونأ ئثىالو لحم هيذةبوتلل
 بلاغو راه شعلا (ىغللا) 6

 بار-طضا نم موجالر ابتخالاو ةرد فشلا ىند تعفترا ذمبو هبوأ موق دعلار اروهئمانأو

 دئعاردق ت دج وو رفكلا نم ثوم ىأ اولحوكسلاك ترصانأ وو ريضلابهتبحثو نشعلا
 يذداتف مءاوخاكتك غا هج نم 8 ا يتاكان شي ماكل ف يوتكم ىلاعتللا
 عفأ تاكم ىأ ىف لهأ م ىاانا ةنيت لثم كلما دقانارصرمصلا ب رك تنأ نو
 ئدتقمومودىرلالبروملالهرك  ىونثم رسرصلا عير مادق اهطوةسنباةنبتلا هنالك
 ادتقيواعن انءنوك أ, بهذا الالبوأ الاله تنك' نا عرجال (ىنعلا) م موشحتب انف
 1 ا ا

 :اروأةيوتدم[ىشع



 (ةذ8ل]

 ىتنزابارمامإف ىوثم ةسفيقل اس عش اضقو مكح عسان اى س شلل ر ملا عابتاك لسهشلا

 ةماسخلابةراكىأرمغلا (ىسعملا) جب راوهياسدي ويدير وخ ف رد هب راكمج ىرازو
 | سهلا نمدام:رمغلار ويتالل ظلاكس ملا فلخو دعي رمقلا لب هراكالىأ "ةفامغلاو

 كح ضار وهلا ةةيذح سمشل مساناناغ سعشلا تكور ود نمرمسغلا نا رح عيب نال
 م دنكى دوخ تابسدتخ شب را« دهدى ىرارفوكر اضنانإل ىونثم هللاءاشتو
 هعقددسعت قبب و هسفن نع هدي و هب سقي ىأ ارارذ*اشقلل ىطعي نادارأ نم لك (ىنعملا)

 ىىملالا كحلاوهردقلاوءاضقلا نان اجاءرخسمتب و «فن ةيا ىلع لحشب "اهعرتسم

 ىونم» ةموهشم ذكى ثفاك اى ع هب“ نرلا جالءلاو هح .الول ديني الاذهولزالا

 نينلا ةقيوىرولامادن(ىنعلا هيراكمزعىفاهكتاوزيخت د هرارن هكسآداب شدي ىهاك ربو
 بلقلا مال_لاديلعلاةن يتلا ةةروكب لغلاورسرصل احب ركىهلالا* اءارارخالدعب

 |راكلادسقتاومْرعلاده:ةمايغلاتءاقاذا نطبل ارمظح اب رئاامامي الفلا فةشب رك
 نم انربشأ ىاهتهقانال ةهلكملاو رثكلا موب سيل ةمانغلا وينال كعال نعي نكع ملص او

 او ةمايقلا مويكىهلالاءاضةلاف ىراكتمهانو ىراكس سانلا ىزتوهلوةبعوبلا اذ

 هقشم تنمدكي والاب ىدكي ه قدك رج اشار د هرك و ىو م لطلاب مزعلاو
 علا لغسل ةراتو ولعلل رات بهذأ بريل ف ىع ىلا ةرملاك ىشعلادي قانا الثم(ىنعلا )
 هرومأ عميج ف قش اعلاوادبأر متسنالو الذ ب ماؤلععين#ة بارما ىف ةرهلا لمومغاال
 | هركسسر مدنا دركىمهوأ 9 ىوشم كرادتلاو َريَدَكاو ىأرلانمديعب قدعلابولغ.

 دعو هسأرفارطأ ىث هلا ىنرو دب( ىن .«للا) هب رز هنمراد مارا زيف » رس

 هلا نااكول هلا ىفالو للا قر ةتسأ ال

 وتلا ليلا ىفارعتو نا ,لدوثع ىاضغرب « هئاءداما دن:

 ديةاولتر مهرايتخاىماوةرفاذهب ودباوضرو قشعلا» اضقو دارا ىف ال اوعشو مرج الا
 بر ارق الاو نارزك ب شوزو ر ه رادمرغا اينمآ كنسرمجهإو ىوم مادارا
 اذكهرارقال الاب و رثادثلنل السمار ابتواليلرأدملا فوه ىذلا نوحآطا ار سبك( ى#هملا)
 ديوكلان وت سدهاش نابوج ىوج رش درك وف ىرذشم دوحاطل ار مك عامدلا فق اشعلا
 تح ليلدو دهاشدوحاطلارتنارودرولا نبل اطا(ىنعلا ) « تدك اروح نآءكسك
 ىشعل بالا هيلعدهشب اكرهتم هنوكى كعلارجن اذهايف دك اررهلا لاذ دح أ لوغبال

 راوفى ءىدعلارخوشملار مو با اط لوغي الى قشاعلا دوو نو اطر مح ةكرحو نارود
 تيبلا ىف بايسآىلا عبار يعم ش درك ىف نيثأ| نا ىلع هتكرحو هر و ددرلعت لب دح او
 لنا (ىدلا] «نيسيفو دركب الو :شدرك ٠ نكرداروج قون ىغرك ف ىو» لالا
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 بوسنلل كلةلانارو ران اءافأنا قوه ىذلا قدعلارغ ىأ نيمكلا فوه ىذلارو ,ملاتنأرع

 هسفن» الت نم سبل ءار ودنا ملءآو ةهشالو لش دوج و رهن ىف كا قيبالىتج راغلا
 ان(ىنلا) موي ىازكراو رتخالدكأ و وزاارتودركت سين ىرارت توجو ىوتث»
 موه ءبدسب قاشعلا لاذ ل -أ نمو نار وما ف ماودلا ىلع ىه لب اءارارخال ل الذ الانا

 نان اماودالوارارد:باطتالبك اوكا لثتيأاضبأ ثلا نماسفنا

 اشرد فز رك قير ”اهلزارخالةرايسلاةءبشلا
 .تاكرح الذ الا تاكرح ثناك اذان (ىنعملا مدلك

 هناكهعطقي 5 لاملاو انين تعمق لك قود داع هالك قدعلا لمد

 هللاى شر لالدا ذك العو لج قملاةريغ دوست ىلاعتهقاىوسام ىلا تفتت اذا قشاعل !لوقي

 اه ردقربم ديون ىد تارك ارد لح لو ا مدلل ىذا هفوة

 ,ارثسالا ن متنا نم|. (ىاعملا) هب ركن شدركو شو ىساستءردا
 انكر وامر ودنانرسالا فوه ىذ'بارطخالاو ةكرحلارظأ لاعتذما دقتزإ

 . فكو الاشاخنآىامشوركه كنا 0 0 ندا لام هارد َ
 ماودلا لعمر رهط ر ٌةوغرلاو. دبزلا كا

 كلر ءاوهلارظنأ (ىنعملا هب شوج نيداب رد يوه
 ةكر-طرظناوءدئعو ىلامتءسمأ مادقأ مويه دش

 قشعلا فرشاابىذلار لاو ةعب رالار ماعلا ال اور الإ هارأ هلكرصلا ب رطشاو

 رودي ةعستلا كالفالاءذهةكرحو رود ومي هناكردةلاو

 لسا! ىف ىهىتلاةم» رالارسائ ءالرظن اور دملاوءاضةلارب ودنا ذهايرتل نان ىهلالا دقتلا|

 يسعي هر ود لاشاطتاو راك ةباثعومىذلابارتلانالاهمن امه ن للا كر اور ودل ىلاو
 ةتاازك دب لا ةب ان«: نداسعاهجارخاو هب وتو هي دبتا
 فرءأنأ تدبحان ىو ىلءةس.ولآلا بحل دايلغ نماهكرحو اهرودو راثااةرارع

 ةيملآلا ةبحلاىوه.ةعبرالار -انعلاوهونا دركرسلا"اووةرظتاو فر عال قلخا تقف
 نمالكسسح نال ء-حومرود ف فرشابر حم أ. ةعبرالارسانعالرطتاو سوراناو شوأباب
 فيس ةنيتاذلاةبحلا نم اهكرسواهرودر ةيهلألا ةبحلا كاش نوران ةمدرالارسانعلا

 أرمقلاو سعنلا (ىنملا) يي ساب ةيراد ىو ةدركى درك « سارخواكودءايو يانغ لو
 أرق ىتلاربهلاو رشبلاول حلا ساره ا نان ءاظفحيو هفارطأ ن ارو ديثلذ ل! سارخ ترعب

 لهجارخاو ةعوتن

 ىرسم 4



 8 نسل

 ثلا نوح اطارمغلاو سما لوةب هناك سار خر اسذ فشق اي-؟رخ أ نوح اطلارمخ
 يدفن كاذاهنرث:-!ىرحت سعشلاو ىلاعن هلا لاق هنا

 لردننأ اهل ىفبنب سهكاالميدنلا نوجرعلاكداع يح لزا .نردفرمةلاو ملعلازيزعلا

 | بكم هنو دبم هنا هنا مهنارتخ ا 9 ىم نوصيسي كلذ ف لكو راهلا ناس ليال الورمملا

 نسثو دعس لكبك نوكتو!ذياتبب ى-:موهنلا (ىندعلل) هب ذوشيم ىمخودم بره
 تساودنيز ٠ ىعدرردرك خ اه يرتشم ىماآلاريدسقتلا ارهظءىأ

 ل بتسوةلهاك اهكل دعبلا ةدئازتناكولو ثلخلا عودت نال (ىنعلا) هي فتسوودنلا
 | ىم# خرملانا ىلع بك اركن الاوحأ كارهمل هنا ىلا تاسو اذا ءافعسض ىأكنساوملا

 ١ ودنا كبش ام شوهوشركو مج نارتخ اف ىرشم كلنلا
 ١ فضى موري للا ىف توكتنيأ اناومعو انناذآو ًاننبعأ مون نكلا

 || ل اصولاىفةراباتساوحو (ىنملا) شهم رمق ارخ صخر داك. يثرح دول اسو دعس
 ةلصوا ارورس ىف ركن انس اوح نمي لمعلا مدعو و ارغلا سعت ىف ةراثو بل ةلارو رس دعس سيفو
 ةداعسلا ةرانمومخلا وكل ةسومتل اة انوه ظنلارصلاو قارغلا ف ةراتوتداعلاوهو
 «تنشورؤانزولب رانءاك « تاندركاتر نوح نو دركءامف ىج ة.وكللةراتو
 دحاو لاح ى عتاب 4سيلو *ىضمةراثو زمرة كرحلاورو لا هنا ال ثاغلارخ (ىنعلا)
 فرماكس ايسك ربشو دمت نيه ٍضِسْوَرانَحَةك ىرتم هفوسخر مقل ةل ل دارأو
 ةسايسلا لحم ةرايونللاودهشلا ل مرام فيصةرالاعلا ف عرجال (ىنملا) هب يرهمذوا
 تاريختلاو تالدبتلا هذهومالآلا ل < ةراو رورسسلا لوعة ران ايم لا لاع نعي ري ريتال

 هكدوج إل قوتكم ىلاهآها فرصت ف اهلكو ىلا لاعلاو ىرا علا لاعلا ىف ةره آملا
 تايلك نال (ىنعلا) « تسوا ناكوج نكءدحمو هرضم «٠ تسوكوجوا شيا لك
 نلبهك انإلىوثمللاعنهلاةدارارةردخناكو ةرضم تناكف ةركاالا لثمنلا دنع لاعلا

 "ىالباقأب (ينعلا) 6 رلرت يش مك شب ىتابتنوج » رازهد ص نيزالدىوزجا
 دنمو نواخم فولأ ةلال زج تن أ ددعالب لاح كسس ىلء ىلا«: هللا مكسر هت نال مث
 ةرورضل كلل دان با ار قتسست نكلرارنال.توكنالئثىال ىلاعتهقا مكح

 هريمأ مكحر د شاب ىروتس نوجإلل ىرش م ءاوساس أ أرياوهنلاىلا لمآ ض رفق رابتاالب

 تاويحلاو سر ةلاوهوروةسلا لستم نك (ىءلا) بريمر د ىفاكو سحر خر دك

 .ايمأومالادارأو ربسملاو جرغتلا ف ةراتزو سدحلاو لبطسالاو ةراترمالا موكحت
 ىمةينامورلارماسملايلارئاسديقالبةراتو ةيوينلادويفلا تانكملااقلامنو
 || (ىلعملا) شاب هتسجيو ريدياشكبهكسنوج ب لشاب هتس ددنب تمرد هكنوج إل



 بكري وهنملح هناا وأ طوب رم نكس .طلاراف م ىأ عمربمالا لطب ريال بلقانو |إ
 ابن ا نعلم اذانتاعام الإمان ارت نك فاركشاو طا نك يل

 ك0 اشبأ 00 "ناك شددنزم ٠ نيشتآا
 وانما ذكب هذغالو انكيمذا نلئانراتلا طوب 1

 باصملل اصلا نولكوملا ةكمئالل ا لوميو (ىملا) يب راد شوك ”كدهدببشلاهتوك |
 هكنالماكلتو رظغالىداوللاذن_هيف تنام اهو“ املارطسا ىنالغل اىداولا ىلع ٌ

 مارجالا تناك اذان معها لونك كن أي ليذ
 لاق مزالمثم فران ءاشفبك اب لظيريل

 3 "انو يو كرش وتقييم ةكتاللاو دمصبدعرا بو لانا
0 : 

 0 رادباتات « ل رع ورش قو ةسقنا
 كراك نالت .!ىلا بهذتالىأءابوع كو طخ اشبأ عضت الز فعابوا
 ملا باك راب لمحو درسباذك فو ساي سعشلاهحرورباكفطمادف
 "1 يندويرتك د:كاتوجؤط ىوتثم شيب هبوردفو -خ نأ دياينا:ىاسثلا
 ااهغ سنان جوارك سهلا قرتالبلق بنذلا نوكيا( ىنلا] 6 بانو و

0 



 نع
 هللا لات( ىنعما) يربسب و معيمسايسشل همهرو « ريتسو لئن ديهاوخو كين ءاوخإل ىرتم
 لعب و مكسح ر هجو مكرس لعب ضرالا فو تاوعسلا ىفهئلاوفو ماعقالاةروسس قى ادعت
 دشزررورديىا هكرذكن زو ىوثمريسبلا ميبسلاوههنلا نا صؤملا :روس فو نوبسكلام

 اهلاراس مالعسسلاازهنمغ رفا ىناأي (ىعلا) جي دشزوفدبرش
 قال ناراسو طسدلا ىلا لسور ضايفنالانمبلفلا ربو ابلاغ وعلا أ ىأاديدصج
 و ام ىوجردناجبادمكز ابل ئوننم نسح بدسن باعصأ ىازوف دب ضوخ ماعلا قال نع
 0 ,ولقتأل تا ىأانرهنىلاحور ,رلا ٠اس قأدمب (ينعلا] هيام ءوكردامءاش دمازاب
 :بهلأ :لم ترثكو ا: ىلا قأ اننا طاسو ىنانالا حورلا ان ل صحو ضايغلا

 تطلا(ىاصلا) هزمت كت هونثيإف ٠ دك نمادو تح دمارخ إو ىرتشم
 أرهظي و لادتي ىمل الا ىشاعل ان ةداعسسلا لام سأر ثمل ةودن ال هلبذب سو رتضتيأ

 بار هب وتز» ىج ىسلاىشني أبن السا ندناك ةيونارسك ةبؤفن دو انختسالا
 ىرخأة سمماملا ليسذخأي مت (ىدعملا)هي درب باوخارايساب دمآت صرف هدرب باليشركد
 فاما مونلا بهذأو تنأ ةسرفلا نالووفلا ل متي رترسكم هيلع قشعلابلغي ىأهتبوت
 مهاوخورك ام بشارتسخر هدروخ ءدابوتك تنهى راخ رهط ىوتنم لمعلا بلغو
 بارشرو مهما ىنعباناركسراصبارشلا فرْشرنع عاج بوم لكو | ىنعملا) هي درك
 هلهرتتليللا هذه ىف عاتملاو ىف امن هلل ينآواناركسر اصئوملالا ثمل بارسش برسشنا أينافلا

 بالا كلتيف باتف هس ات ناو عامسلاةآةمهاَولاَقَوَ اكول اناس ىلا اًسأو بارستلا ىف
 أردنا لءاردما لعل « !زخنا ناجل عل بارنشنازإو ىوتشمتدار'تحتاول دو نوريثكس ان
 / ىهلالا شعل ارهو بارشل نول نمحورلا لعلة احلا ديزي ىذا لاذو(ىدملا) هامل
 ةفشلا «دارأوام ىلا هناش آو بارشلا لعللادار أف فءاضم لعل ىفاننم ثىاأثلعل ىف لعل قلعأ

 تدرأناف هئهربو ىوهلل هدوجو عاتم ىطعباروخع هللا ةبحب ارش: وكب نم لكل وة, أك
 .حورل ادادزت هثمىذفا ىهل الار مشل دوحو ع اسمن هر اع .انل ثم برشت نا

 هرغلد سلحبو تدك زخزابإط وتم فءاضع ىهلالابارشلا
 اةرفوو قو ثلاو دجولاةرثكي عامسلاوىدعلا سل نان (ىنسعلا) يزوس
 .هناقداشرلا بح قرحاو لعمساو دوسملا نيم عفد جال مقر دصاي بلقلارونو
 نيزاشةيصوةر مندا (ىنعملا) م مدباب ىديتجاامدبااتو مديكى ب شو ناتسمةرعن وب
 نساحلا نوكيتأب ا نحس و ىل مزال حوراب دبالا ىلاءافسر اةرذ ىنحل ايل ىطعي ةمحل !بارمش
 اوهر أهتلاوأ دح أ د- ألالب لم نيلثاتىملالا بارعشلابىراكس «.ةقادعلا ايئامو راسامم

 لك ارواراخمخز ه دشرايىلالباب ىلاله لن ىوننم لاف لالي لاسنابب قع رشم

 زارا كو



 |تاتس ىأرازاك كرشلا,برغلاةراسواغب د هراص لالب عمرالءاذه(يءلا) جد شرازلو
 هد لايوغ ننراخ مخ ززرك »ج ىو ةصقلا ءذه بع هنصق لال دارأودرو
 شابا هالارغ ىمدج الوشلا برش نمداكو لو (ىنماا) هب دش ل بقا نيشاك م عسج ناج
 لايقالادرو ةريثك ىنعمفاكلا مشب لابق !ن شلك تراص ىينسج حور نكل ةذ احنلا ىف رهو
 نمناج « دوهج نارام مز شبيه« نتف ىوتشم هنعهتلا ىشرل البن الع ةجرتا ذهو
 دوجلا الاذالوش برضوا دق ىعسج ناك لو( ىنعملا] عبدو دونآب ارخو تسع

 أراب ىوب ٠» دسرىمناب وس قام ىرب» ىوتتم دودولا لا ذركس ب ١
 ةحارو لصتو وربنا لصتحورللةبوتملاةارلا (ىءلار مب د سرى غابرهم

 دمج ارهم ىوسزاإ» ىوتُسالعو لج نما بهما نيدصل ابو حور ايدارات بحل قيدصلا
 جارملا باج ملسو هيلع هنا لص طصملا تأ (ىنعلا اذ يح ىلا بح شلالبرب م طسم
 ىقهتلمع ل مع جرأب ىثدح لالبل لاقم اللا هيل ءهناىوو ىلا ذب ىلا يح هلالي لعر اصغ
 أربسلاوهو بيب لا فيقدفلاو ىرهوملا لات ةنل-ا ىف "ىد. نيب ُكيلعت قدتعم-ىنانمالسالا
 ارزاقيدسهكتوج 9 ونش ىللجرلا ممتىا ىلاذبح ىلانيسنيمحلا كاذى 4لاقفنللا
 |لالب نم ىيدصا امهعامل (ىنعلا) «تيعتسراذب ربا « تسرد مدلالب

 لبةبوتلال .ةيالالالب نا نم تال رظو لالب ةبوت نم هب دي زغلوقلا ىف قدا سلا
 قيدص تدينادركز ابو لوذلا ٌّ

 فكس دحادحاو ير رارتاد

 عما نب دصلا ةرادا ناس ىف اذنه يي نا دوهجرااو ا ندير مرد
 لالبلدوهلا لل قو ماسسو هيلع هننا لسس لوسرلاروشح ىف اهشرعواهساقلا ىأ هئ الّساو

 يلع هللا ىلس لوسرلاروشح ىف ةيضلا و دوهلا ده ةدايزودح أ دح أ لالي لوقو
 نآ لاح تفكم ىيطس شيب قب دص ازا دعب و ىم دوهلا نملالبءارتشا ىف هتروشمو لسو
 لالب لاس قط سملارو ضيف همالع او هضرعو نيد سلا دل اذ ة.> اصمدعب (ىنعملا) جب انو اي لالب
 4 تسنمادردلاو وشعر د نامزنباه تسح لا: نوه «ياعبب اك قي ىم «انولابوه ىذلا
 اذهنلالوسر أب د سلا لاق (ىنعلا)

 .هع انه ىلاينا ىلع ىرلعلا ل الز نارمطل ىف ةءتاسورلا

 ءازتسناطا زاب وف ىرتثم رام عع
 باذلعلا ىف دوولا مهو موبلل مج نم ناطلاسلا ىزابءهتاىضرلالب(ىمملا) م منك
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 ىسهلالاب اشم الوشم ل الد لوقي هناك انوذدمث دحلا راض مظعلا
 شلابوري « دنتكىسازاب رباه دفح ل ىونثم ةسامفلاةءاشع مهنيذلادوهلا طسو فره
 لاحا ذسفو الالبأ. هب نرطظب دوبلا ىا ىزايلا نولظب مويلا (ىمملا) هب دئنكريىهانك
 نوريسكي ث دخلا ىف ةثيف دلاكةبهلالا اشعل اعماين م لهأ لامو رايخالا ةياصتلا عمرافكسلا
 فسووورج وخر غ . سو تسزابوك تسنياوا مرجف وتم مجوفْوي و مههجا
 | نم هموق عم كور بت لكمرجو دولا عيلالبان ديس عرج (ىندملا) هك سن تسوح
 ىراثم هنسحريغ هتوخادنع مالسلل هيلع فويل مرج .”ىأ دمي ريغال يملا زاب «اراثكلاو

 هنطو موبل ا(ىنعلا) هي دوهج مشخ ناززاب ريتاثتسه م دويوداز دشإ هن اريواردغج ف
 د دوولا بضغ ىزابلا ىلع 4 ناكسح بيساالاذ نمو تابارملا هماقنو لسآلا
 ازىرآدإ ىارسك »
 اىأراب ا رهشلا لاذ دضع ىأ هاو رصنزك دنتراقو كعمل اىأ ١ رابلاركد تي ىال ىزابلا

 ةرخآلارا دفا نم انزنمك ذستتلنا بمسك :ةناها ىلوال ولو ان لاله ناكناطلا
 نادفحمدردإ ىونم صد رترع

 يب بط د اكعد شنكا 0 ةرخآلا
 03 بندا لهأ ىأ بارمشاورمقملا همت

 نادغح ان كىدرو آد

 يوما اوس تل جايب ارم اوعبتبلاك امو
 مهلا ىف وبلا عضاو(ىدملا هي ىنكسمناريو سودرف نبا مانو ين؟ ةىتاشياردلادوسر مدرإل

 سودرغلا اذه مج لسشو لأ اهلا الثا ىف مومقرتو دساقلاركسنلا م

 نهأ عمايل لأ لاماذسهو رورغلا ارنازحالارادسودرفلاكىهىنا ايندلالوقتو ابارخ

 لعتل او اقل الا ىنعع انه نكساورفضلا يتسع ناك ولو تدينت :«٠ ث هيت ىئتأ ىلا« هللا

 تو ديش المو وكمدك م تافسدبا مينزتادنحت
 ةلرتتل كسر هع الب رضنا م مك نالخالاو تان هلا

 ودب كلاب ةةفشلاو ةمحرملاو مسنلا اومف انلاهلو فت ىتل'تاهرتتاو دب كلاةرو رش
 لوفل كرألالباو رم دو مل نا54 لم الىذلا !لطابلاىدوتاهرتلاب وركسلاو بذكسلا

 :تايءادوسأاو

 كر



 دصا اقر( عملا 6 دنتزم شراخ اش

 دل ةئام نم» يدب نم طن الوشلاببرعغلا
 الا ىلءريسلااانهايف ىلاعتا

 ١ بايد بإإك ةيوتلا بابهيلت دس تش دوجولا

 مظعا ادئاز لاسحلا اذهبلناب ريصلا

 زادوممه  شعو مكه يونإ» ىوتم

 |نا انابعت ىشعلاو :دودةنونلا
 مدت قل الا فسووناتوثداح

 هال

 اشعل دمتي تنولا لاذ
 ورود دك د يام مسن ٠

 العا ةرارح : دش عمامترارحدشو سهلا قو رشم ادنىأ
 ءتلا لحالء لج وديديا توبي ريما مةسبرأ ىف

 ريظس سب لدا دشاي ىلاحخزبا هريسناكم ايهبرتو

 :لات هللا عبرت قوعب انها نوبحت ١

 ديال( ى عملا ينامزنككزا

 هولا فلاب مالسلا عي

 .ةيوارطضالاةءايغلادثعد وتلا

 راوتر يس تاب هلا لئمقشعلاوةدودقبوتلا

 ابو 2

 زكدوواوإو ىو مده وىزاجملا
 :عمجريتمولا لاذ قو( ىعلا)

 .بىا عمرا ىرعتلا دعت زا
 لارا صنت ناصغاب هنوورضو وبيذا

 ةدشنمو (ىهلا) ع دررسردب وكان د>او
 هّللاءاشقلا_ ًارمشو ردح أ لوفي لال, نكسلو "ام

 هنعر دنثكاى شخعمراج قرشم سبب ف. ىم لاسةة موعم لام ناب ىف عرش دحادح أ

 الرش

 تماق واتساع مرتسلا ىلا 4لاجاللالبنديس نكون 5
 ,رابتخالا هتمايق تماقإ : قشاعلا نال (ىعلا) ب تسدش ءتسدورب هرقدان هتسدقأ |

 رثأ قبب لم دقلا,ثدحلا رق اذا دشن 2
 ىوف ىلء ىنغلا هللا فاصوأ نموهو ةبحلا طارف اوهشعلا لري هأكح اناعدفا هتملابورؤنءرسمامل» الط ىأ دو هنا اهاحو ربقلا نسح هلا ىلابج منيح ني 2 (يندللا) # تسدمادود نوب هر دارو شر هاط و تسد هدر روديارز نح نآهكن انك ودم لاق نعمل 1. هليصفتاوزاجىل اهذهتباريغل شعل بدسلا !نه نمو ىنغلامتلا فاصوأ نم قدعلا(ىن-ءملا) جب زاح داك اوت نقيا تيكر ن ىبىادخ فاسوازؤش موو ىونثم

 ميدتلاعتهللابح نا يتتف هتوبحيو م
 نيرو "الاطلا قوم عقوريخلا بحال

 نحل اودوسا ناد «:طابو رو
 ورؤدو ونوج» ىراشم ىلا

 ناخدهاروظي و رونلا به
 نسعنا
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توا وشنو ةحارلا عي ةيسرافلا فاك ا عفن دنك ملا قبيز هصأ بناجولا لاجملاو
 ا

ا عببج سعبحما لورتنوملا دعد نكمل ل اها نحلا لاو زيبا تلازوإو
 نموا وال

 م٠ ايسراودز رشسكم دوراو و هامىوس مهدوش عمجارءمرزؤنإل ىوتشم اب الو مالاوبالا

 جربو بهذي رمسقلا الاذو رمغلا بناملا>اردوكياض, أر مقلارونالثم(ىنعلا)
 باداج بوو 0 ملل عوج رلانعجب واولا ءاوناىنءدوسالا طئاملان همسك

 بوبحالب قبينطلاوءالا (ىدعملا) جب راوويددمىراوذنآددوو راكن داو لكو

 ارق بناه عبر تمي ةملار قر وفى هىتااحورلا اذكتب رغملاكرخال طئاملا لاذدوكيو

 نم ترم ا مسجلا حس ب ناسا عج ريهكع دوسالا طئاملاكو

 .يه ٠ كيرتثدومن ىو ز ردارناك |

 ىف ةميةملاءاةءىفوهىذف!لاكنلاولاسحلا عيجند_همىفاذك 2نوكيالةممعذلا

ال ب هذه ندعم اءابح مهالس أر مظن الو لرش نوكمال لاكل او فاطالاو ل امحلار نسا
 ش

 ناكزابنا دنك اريجلق هكرهإ» ىوتمكاريقت الو لا. ءالو لاح و لاك لكس م تنأ كلذ

 مالا ةبةاعاكب ريش لغزرلا تدعأل له نمر كم (ىندملا) «فكءالتاكب اًنوزدوراو ٠

 الاف مالا ةيتاع نسح بخ اسبح أ نم لكي ناكمال ند هءىلا بهذ بهذلاده

 ترو سنا لسيحو جام لك فزلاب دارا توما قبو ءانلابع

 ة-تثعودوح ولا نكمن نس ىأر نه

ّيف هللا نسحوهو ةدعل عيبرباشبأ _ معافا ن ف اكب رم
 قوشعلاو قشأعلا ع

 دعو ىوشم ب رسطضم امال, نوحلا«اشب و ةمولايلا ىف ءاملا تاهذكرارإ



 م(

 ىناب لاق شملا (ىهال) يلالظ نو تاءلخ تسوار ورما م لاكديش روختسبناب رأ

 ىلعهو رلا يمالاضارأ .نلالطلاك الكلاو مكحو م أ هرؤو لاوزالبر وولاكلا سه
 |قئالخلا ماسجاب و ىناسنالا حورلاو ىفاي رلاشعلاب فاو ف ررسأ ن مح ورلالسق ىو

 ناسل نماهاعر يرغت ناس ف عرمت الب وهو هرهظم لام نسوق شما ىندعلا بنالو نملاعلا
 تثيفر « تفكش ةودخ نيومج د دصق نب ف :يبطسم 9 رشم لامف اممم هللا ىمرقيدصلا

 نم لو هياصدتا ل لوسرلا ل تاك ماطاش نزلا

 لو يلم هللا لس قطسملا (ىنملا) را ا تح

 |رثشمان اهلا لوسرا. ب دصلا لاق صوتا اذه ىف نوكسعب امجالعل ١نآلا نب دسال لأق
 م مركترهاظفيحنازرد ٠ (ىادولجؤكك ام رهط ىوتتم دبعلا اذهل
 ةبغرلاور رضلا ى ارظناالر بهي رغشاوةرغكتيج الفوب و ىدوهلاهبلطب نملك( ىئحلا)

 هو هللارمسأقاالالب نال (ىنعلا)

 هصالخا شءزلن فاّؤدم يف ب رلغمر ةرضءنآلا
 ازيتسنا هني آرهناشياىوشىىرت مار لالبنرجهك هتعهتلا ىذر ار قيدس لسو هيلع
 شاه مينو ماب نمل يكو نكدوخ لب رثتليضف نيردا صوار واىامجدوزف دنهاوخيربأ
 ناو نب دصلارك:ىالإسو ياعالم لوسيا رنا ىفاذه مماتسس

 قنكل كاك الا ناكر زال, نع ىفةدإب زلانوباطي مهدانا لا لالبءارغشا مما بلطت

 قطصء وو ىونشم ىنم - م ىفاكي
 ىلسىقطصملا تسال( علا )« وتزامن عرشك نمني ردنا « هرجلابتاىآمك شتنك

 ور الالب هلع هللا ىغر قب سلا نمتاماكتلا ذه ملسو هيلع هللا

 يرتشم ا« ندرس مب ىن شاب يكسو ونإو ىونشم اكي رش كا نوك أ
 ضواو ىل-جال فصارت ش او ىيكو ثنأن كركمإب اب و (ىعملا) حب نع نهرا نآض بوش
 «ناما ندووجتآةناخ وس ه نامزاتآث فر مكت مذخدصتنذك ف ىونثم ىف يندم

 ١ نس ىرشم 11



 مى

 ةمدخ ام لعذأ 4 لاق سو ءٍلعهقاىل س لوسرلا نمباأ :
 انديسء دم ىرتشيل 4نامأ ال ىذا ىدووبلا تدببناج ب هذر وغلا ىلعو ح و رلاب هلم أ ليفار
 (يدملا) كردي ىاكدي :يرخ ناساناون سد هروكن الخط فك ا دوخاب تنك ف ىون.ءالالي
 لاقملالادب نم ىدوولا!لالي وا ءاهذنيح هسفتلم ىف هستع ها ىشروي دصلا لاقو
 أردت اني_هالا ىدوولا نالن اشصصمالاوةلو سل زب هءارتش اردت ى نار هوما

 ىو لوك تالذط نززاارناسجاو لمعإف ىوتنم رهو ارذقلافملالا
 قمل لافط الا نمنامالاو لفعل ناطي_كلا ىرتسشا (ىنعملا) هي لوغوبدأ :هثامابدرخ
 ىلامت لالا داعلال_ةعنأش نمرد فهل هقادنم ىذلارهرجلا ءارتش وابن لا كاع
 تالائويغم قيبفءتسوسوو ناطكاركم قاين لا ىلا هنرضي اي: لا لهان ل يظ اينما عاتم لق
 هك ه ار رادرمدهدتنزنانخآ و ىونلم ةرخآلا وردي وةلجاعلا تويم ايت دلا لهأ
 مهمذخ أي تحن ز سصقلا ىطعيناطبشلا اذك (ىنعلا) هب اررازاكد سرد ناشي زدرخ
 بح سالني زىلاعتهلوق بسح بالك الاطر ةيساين لانا ىنمسدررةناتس يتئام

 رمغتلاءوشاولاك | ىمومان دي سنا - نت مهرب نم سبك ةثام ين دلا نمو
 لالالالا هت زنوعبب اين دل اله دك ما اَوريكر اما علطاذف ساب ركمنا ىلع راض
 2 رهو بو ماسي ةسيكو مهرامعا مهمدوذخأب وركملاور لاي ايندلا

 لانا( تخش 'ناشياشبب حانن
 مادمالادشأ .أمملعاو داو تاعاطلا مهوموف ىأ نيل عيش مهمادقاولمشو ةراضاا مهول

 هبدكت ثزناشرظنردارابنأ هدوبنورصمزارحاس لو غوبد وب ىم اينفلا لهآ تاشيايداراو
 تالا هج هرحو همومجو مر عمنمتاطيشلا لوغلارحاسلا نك (ىللا)
 لطابلاوالطاب نأ | ىؤرورافكلا دنءراصن اطيشلا :بوسوبىأ ئللكنمةفلفا نيهّوشم
 تاطيشلا اوديعتالنامدكىنابىلاعتهلا لاقنيلسيرلاوءايننالا امصناو عقب نا موه ديرلو امحح
 هرد» وداء ادكتشزإلاك اودع دع ل ناطيشلانا لانو, سو دع سكنا
 هرعت ببسودعلا كاف (ىدعلا) عيوُشوتفج نايمدنقانالملات
 98 .امامسهم نوملعتيف ىامت هللا لاق قالطةحرزلاو جوزلا

 (ىنملا) م دتخورف سعرهوجننجا: ه دنتخوم ىرجدب ارداشاهديدو
 ناهز ثم اوءاب مسمن تح ايندلا لهآ“ أسالا نيءاوطيخ مهركمو مهرصسب نيل ايشلاو
 هزار وكن اط ىم تامالاوةعلارسهوجلايداراو ةبسملا ايندلابةميقلا اذرهربجلا

 ود



 ىلعار نسج أر هوملا اذه (ىللا) ,
 لذطااكوه ىذه ىدحالا ل هام ااه ن ءرهوملا !ذهرتشاو مصار

 نق ايندها لا نم فرش أنا ناسجالاو لثعل !سح ا سلالب وهررهوجلاردأ
 هرومرخرخ شياو ىع هردست لعركم ولن لمكن أس تادوجوملا نعي

 ىأةرهمراادسنء(ىدعملا) ## تدبكشاب ردوردردارشلش انآ ٠ ثسيكي رهوكو
 ركتموطىم رصأا فرخ انا. شرأمملا اذار دحاو زهوأاو راما ةرو راقوةزازن
 ارصيلاركتمىدوهلا الاذو (ىنعلا) عوج يارب ورذتاوبحدوب كورا ىاهردركو تسري
 رهرجلا ناو اب اطب ىءوىلامتهنابحاوهفطاو :بولالا تابذملا نغلفاعو هرهاوجو
 ١ اد + ناويحرسردإل ىو ةني زل ىنمبءاربلاو لامجلاوةل لاو
 لمللا دية نركيت ناويما سأر ف عضيولىلاعتهنلاو (ىتسعملا) ميت سري ردو لعله
 ددوبرخ شوهو شوكه راوشرك ى ديد عبهارنارخ سحاق ىم ؤلؤألا ةبح ىلا ل. عورهوأاو
 نوكي رامحلا ل معو تذأ نالنذالا ل ريمحلا ىل_عادب[ت أر لهو( ىنسعللا) يك دازءزبس
 ملدلاقلح هحورو همم تذأ ىف نوكيإ بتسلاراج نام اناةلح هذا ىفرت ملاذانضايرلا ىف
 ع :وفتلا نسحأ ف ىر مون تاوها اوربا لا رطانو لئام هلفصو ذا ل,4ليمالو نانرعلاو

 ةنانينلاوةروسفآرقا(ىنعلا) ميناج تيبوداكأ ترهوكىئاركمك و ناوذيملاورد
 مركمززعسناسنالاوى ارك زي زهرهوج جورلأ ناامول ء مشا نكيل قب دساي ومالا ندحأ

 ح ورهحور مهرثك ألخ ةأحو رتأسنا لك ىف سيل نا لعذ ىسهت اداب آلا دبأ عوط ةمريغ
 ا ديعب نوكيال ناعاوداعم لمص لاح لكى لع ةيناسنالا حورلل ل ساولاو شاعم لغمو ةيناومج
 لفسأ ا دودرم ناك ةيناوره ا حورلا تغب ةبناسنالاحورلاثيهذاذانةيناويملا حورلا نع
 ماعلا فءامبلا دارا سيلو :ناورطسا ةيترملا ىفءامبلاو ىلاهةهللاريع دهبلاوهو ناذ اس
 نس 8 رتشم ماعلا ده ىل دردورمءايلوالاو ءايبنالانانييغالدعبلا لب ىورتلا
 ميوفتلانسمحأ (ىنعملا) «توربتركضزاميوفنلا نسحا ٠ نوزذواشرعزامب وهنتلا
 ناسنالانادوتيزلاو نتلاب مسقأ ها نالركسغل نع جراخميوغتلا نحو شرعلا نمديزا
 راؤارثموةيملالا ف اسوالاب فو بوم تاغصلا جاو ينعلاو رو هلا ىفميوغتلا سمن ىف
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 نكلإ ارقادس الويضرأ يةسيالدروونلا اذهلوفب رثوزي زعرهوج ةيغْلا لومادول ا

 وكب رك »» ىو عرولا قنلا فال! نمؤلا ىدبع بلى ندي
 عتنممل ارهوملا اذهةمئلقأ ناو (ىنعلا) عقم دزوت

 :عهسملاقرتصاضياو اناقرتحاليسفتلاهجو يلءهئاز ومر رشأو

 ميوذتلا نسح حور رس نكلل اشم ناك ولو لال, وراه« راشاو ح ورلارهوج عئتمللاب
 مدقالا حورلا اما لاسمب ومحور رمت نلخاملوأ اهتحىف دراولاةيدمهلةميتل ا نمىهو
 نم ىنجار ىدآلاو ثلا او ضرالاوثلملاو كافل ار ىبركسلاو شر هلاودحوالاو لّزالاو
 هلل قاخام لؤا ىلع قل خام لأ فوت او هيلع! ىلسر نا اهلو اازجاو اهدارخأ
 كيلا بئارغا :.ةرقرتكمما د هلو مولع لو هيلع هللا ىلس ضار لوتملا تعح ول هنا روت

 تءج ولو ىفملامورصصبلا غازام ةرغباشيرانربسخأ اك اسبلارا ,ظنام هيلعاوضرعو توكسلملاو

 اوةرتححال مهريغل تل سقولو قئافملا لهأ الااهتةيمتح ملعبالو املعور از راؤالاعبج
 يب نارخ تآىو-قيدصنب!تفر ٠ تارمونبازجو امنا

 |ركماب أ نان كرا -بهذت' 3

 0 م رس انما يشر رو دع ىأ
 هلله بحري ف ال دنع بتذدل سلو صن رتتالومب ذءتئث ”ىالم صرب ئيبل ارهاظلا مالسالا
 دهد نوح تادوداصررا درت نيدر» تسيقدصارثرك و ىونشم ةوسرزو
 ايل ق دانصلل ىطعب وى كبلتئممالدامتعاو قدس كاني دف كل ناكولو (ىنعلا)
 تنأ نان (ىندعلا] «ةدازهشربونىرادناكتيك « ةدامىدووجنندردون أف وتم
 رابتءاءالالب هداراوناطاسلا نبا ىلع ثلا هيهسو ث ذم ىأ هدام دوجلا نيدوق
 ذاف ىلاعن قا لاقاذ ءاو بسنت ارابتءابالمال الار ناعبالا
 7 روم تو :ءيااو هتناروب نمأنا لبو هيلع هللا ىل لاق
 ل ناكولنوهاما«(ىدملا] هيدبأ نيرغن دود رص ىأركشم و دوخزاسزكةثيآه مهردإ
 هم اخ 0 «ىدريفيكدوهعلاءانوياتداص تنكوزدس كيد ف



 جوعالا ىدوولالعفزاسزكةومف كلدوج و: ؟سمىف اذهارطنتالذج وعأ كلعف نوماماب
 ىكمكسسم ركب « ثسج نيد س بازل مدنا خآ  ىونثم جاج وعالا لعافىأ
 ىلع ه-:ه هللا ى دروبي دصلا م/نمروطو طقئالاثقولا كلاذىفو .(ىنعلا) « تسدواب ونا

 تاهدزاوب وتم كافععيضتو كلجرو كدي بيغت ملكت امتلقنا بانتعلاهسخ و
 هستعهللاىذز ركمربأ (ىندملا) م تارذثو معه كملا عسا. نك و تاهجيزا تاردوآ

 ىأتارذاارخىر_ختاهجالبوهىذفالاعلا نم ةعرسم هك نم ترج مكسملا| : هنالك
 هللصاخ أن ءىوفل .ىل_ع ىلامتهتلا نم ماسولا ةعبشلسا ىف ىهؤ رهاظلا بدع هنم ترف

 دك ىكدن -نآو ممهإو ىو. مالم هناسا ىلء ءبلق نم مكسحلا ع. انب تر هطاخ ابصنيعب رأ
 | رطا لاذ فطام هنمىرج رك( ىنملا) © تايسزا «درادعام وامي ز هه ناوردش اا

 نمفيطألاءاملا كاذب ةفوبو هطسوىآ هنايم نمالوةزخ ىأة يام دتاوج نمل
 أرحل اه: برشا انلقفهءومل ىموم ىف تساذاوىل ات لوفر 7

 هللانادرو نال ةياقو ناكر كي ىفأ دوج راذكو هتردقن ةءاقو

 هي ارشلنرانيم اهدا ثكرب ارتست [قح دكدوخربسا إط ىم ءدبعتأ ا ىلع نم !لوغي
 ءاهسلا ينعم انيملاهنولاسو نغم ءامرط! 13م لعجو هتااذلاب اجر ا

 هيروتفو لخج ف تس هركناوروا و يمس محا ثم رازتلاوأ
 هانآمبي زيف ىء روتفالو لضالبن وذلا ىلاءتدشا ىرجأ كثيع نيع نماذك (ىدللأ)
 سيلروتلا لادلاملاو ( يبملا) و تريز ددايعارد دركى ثوب ىور ه تسوي زيفدراد

 قررتلا دامعالله> العر لح بتتحاَن ل اهم نمالو نيعلا ة صنم نم نب

 ىلا بناج نم هسنم هلا ىشر قي د صل |باّدع لص اهاو هج ولإءاطغ نفح او :مصشلا نم

 ىلاعت هللار بيسل !شوبىو رهلو ةيداراف ةريصبهسدل نم ءاريال ضيغل !1نهو ئدووال ىلاعت

 «شذاكو مالك قدسالردم « شايداب شوك ىالخردإ»ىونثم بابسالا ببسم
 ىو:ثبذاكلا همإ رق داصلا مالك كلر دمام بذاسجلاءارهلا نذالا العن ىف (ىنعلا)

 (ىنعملا)«ناوخهسصقتو دو فوح دريذب وك و ناراقسا دوخ نيردنا تسدابهحنآ ف
 ىونشم هنو سر هنرح ةسقل | كالتئرات نمل ب ىتح نوكمساوه ”ىارب_*صلا ماظعلا لاذفو
 تاعاذاف (ىنعملا) سك تينا دزيري لاءودرد « سوت اشوي و ردابونارقسا و
 بيسوباججو ريغالهجوءاطغامْلا لءانبذا+اءاوهلاو رغصأا مظعلا ىف لاح ا ةقيمح
 ىونلم رايد هرب غرادغا ف سيلاولاق مال رخآلاواينالا ىلاعف هري_ةسيل هقاباب#سالا
 فر( ىدعلا] م باشمىاسأر نم نانذالا هكسناز .٠ باتحا ىف وا رئاتوأ عقم
 هيلع هوقسأرلا نم نانذالا بامان هنالو هلئ اسةل او ىلا هنوهمقسملا بامتحا الب ة يحل
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 نسير“ اهغنلا تلاقاذهلو ومال او ةالصلا

 0 اكدآلاو شعم .نكيلر قادس رفن لع لاهل
 عساف (ىنعلا) ب رخ مارك ا ىأشناتسإ ررداىمهرك تحرتفك ف
 لالبىل صك حردو- وال تنأ نا لاقباا هلا ىلع ةلَمْسملا تاماكتل ا قيدصلا نمىدوبما١

 ةمزال ىو ىتمدرت ماو ءذو مارك الاو لذبلاهعبط نماي بهل لذباو طعأ
 قرت كلفنا ال(ىنعملا) تاك ثمددركش لح تؤم ف . كاددزو-كوجرخاو

 تمذخ دس تغك لو ىوش» كلاكش ملفنا
 اييحىدوجلا قيدصلا لاق (ىسعملا) يدوهج نكياوكسنومي دوت دصقأب مك
 سيل ىدو منك انسح اهلما دبع كما ةدصسةءام مخ ههلاركشاو ةمدخ ةثام لعفأ
 لادو ديب سس نتلو ىوتشم ةروصلا ف لاج ب حاس ضوه لب ىشبح الو نموسيلالبك
 ضر هتدباك وام ىم ضيقا (ىعملا) جي يتم دوه ايست هد ضوهرد و ريكي شنه ايس

 نآدرواسودانسرذس إل كوثر وم اةوسا هندبا دبع هشوع ىنطماودوسا هياقو
 قآورسرأم امهلاقيدسلا كاذدبإ الغ نآابي زتضم ادب ٠ عامه

 انام عتانغآ قىرتلامعاوو ”نيتطاداازمالغاا لاذ ناكوملان الغلا الادب
 دسنم ًاناربج ىدوولا كان قاد ىعلا] مجوُرتتَراَم لا تلد « دوو

 هيحأو هيلا لامو ةحمنمبهذ ىماقلا هبلفر وغلا ىفء كاج وهتسحةيرث رو مالفلاةيرئار
 ناثكلس ٠ 0 انآ: ,تروستلاحإل ىوتشم ليدي سما ىلا سقم او هسنج.هنال

 أر ةروشنم مجان ةروصانيدباعالا»نركذ اذكهو (ىعملا) هيرب

 ةروصل مهليمدرههفدانعلاو مل 9
 ىرتشلوالا اع تردع ملسع
 ىدوهلا ىشرلم دعب (ىدملا) هب بعيهىفهدبنوزفانب ربك" « دشن ىشارو هرمتسا درك زاب »
 ىندفنانةدايز قوق ىنطعأ ةةبلاو لام لكى ءال اضرب لودانعلا لهةىشبمل الالب ةلدا مج

 تكي نازك انو دو زف مهىو ربهرغن ب !, ط ىون ءةتبل ار لاح لكم ىعمب ديهجبه ىف
 مهردانشاموهوابا هن ءداز فرثكتسي لهثعهللا ىضرقيدصلاف (ىنملا) عدوهجآص رح
 ازاجم ص رحلا ىلا ءاضرلا دئسانىدوبلا لاذ صرح ىر تح ضم الا مالغلا نعذضف ةض
 ىلامت لا لاق رافكملاهدسفهنع هللاىغرالالبى ب دصلا لسو ىدوجلا نم عقر :رلاالاوا

 .ىيىذلا) قتل اينعم (قئالا )اهتعدعبب ( اهندعسر
 لعف اذهوهناد_:ءايك از توك ةمعمالوعاب رالىلاعت
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 كلذ لعفامتاراتكلا لاف هقتعار هناميا ىلع بذعل الالي ىرتشا ل هنعهللاىنرزيدصلا
 كقشادنيو دوهج تكن دي دنخ قي نيل الح اذيآلاءدنعدحالامو تلزنف هدنع 4 تناكدبلا
 | نا هنطزو ىدوهلا لا خلص ناسىىفا ذم يب دفع ني رد تسنويغم هع هللا ىغر قيدص
 أارسزا ٠ لد سدومج نادزههقهنإل ىونثم نوبغمة عب |بملاو دمعل | اذهىفىب دصلا

 يدوهلا ثلا ذايب د_سلا لات(ىتسعملا) مي دوزف هدنخوأ ش سرب باوج رد و دونفج هدثخا
 قيدصلا ل اًوسٍبابأ لب هبح ل ىأ كلحضلا ناز هءاوج ىف ناكفرض متل اول حلا !ذ_هام
 دوسأ نبا كرا ديوخر دو مارغو ىدوتت دجرك تفك قو ىع رضسمنل او لج !دايدزاب
 كتبحو كمادقاوليعسو كد هجر ل دج لذبت ل تاقيدصال لام (ىنعلا) «مالغ
 دوخ « ىه ديسثوج ىغ هزمتس أ نمو ىوتنم دوسالا مالغلا اذهءارتشا ىف ماّمهاو

 رشي مكدرك تارك نول اذ مناي ننةنن وك لف ىونسم كتممتدخأ ىذلااذع شع نم هنعبلو ملا ودانعلا ةهجبئييتتيرفواتيلغامل (ىنمملا) ييىديشو رشي شنب ارشعب
 تلعج ةلولولاب انتنأن كلو قادر ادمن ىد:ءىرادالالالبنال مدنا
 ىقيدس تفك شاوج سنك للا َنيَمَلاّن ع هي ىئنتكم هردلا عس ركن لاو 2
 نم ععسام قي دسسلا وسام دسعن ( ىنعملا] يي ىمنؤجاكز رخىدادىرهوك ,ىفىاكأ
 نم عب هنأ كارداالىذلاىصلا ليز وح أرهوج تيطعا ىغاي ابحت هللاق ىدوجأا
 نتي وك هاك .ةزوجىراسباللاالب هب ام كا هتيطم[ىذلا ارىلايالو زوجي هيحأ
 نم ىلغأ ىدنعالالبن ان (ىنمما) م تولبو مج سرملا شن دوكو در رأى مه نم
 ىدنع هنأشو هردةولءاو لدم هتاذةراغحو هتمأءالغا بع .ةيلاملاع نمو ندا لاع
 تدر سززإل ىم حور قر نعار مقل ذقن توكل ةرو هارألا .:أوهحورلرطانانأ ىفا
 قارسحا بهذ لئلا ىف لالب و (ىعملا) مبءدكو حا نيا لش :رئاربزا « هديكبانءيسوأ
 الثثماوعلا لص رت-ةلو قدما ل ىأ دك ىبح!!ذهدسح لجالدوالاد ,هأال
 (ىعلا) ارح ورا ب اقنزا دياينردو اه جكلنرتفه نة ديد ىع هيلعاوعمتم
 حو رابسالو ةلردتالبابطاو باقثلا بيس ةعيل اناولالل اهي ر ماس الاهذسه
 نابي (ندعملا) شيب رخ لامو كلم هلبج نم حداد « شيب عسب. ردةدركىميكمرك 9 ىونثملالبزسهاظل لرظن ىدرهيابناكدت حو رالاباغن تعفو ندبل ا ناولا نوكمل ةسّدقملا
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 أه ذسخ أيام سكملاو نما سكمبحاص ل خديالثب دخلا ورا علا سآ .ك املاو
 ادئازدانعلاو ةءراشملا تلعفوإو لوقي هناك هب ردملل ىسكمىفءابلاو ىسهتنا

 ىدركرزوساد « ماقهاز سم دوزفا سيكمروإل ىوتش
 ًاوامتاليذ ماههالا مت ذسخال لالبع قاد ازدانعلاتلءذولو (ىنعلا) «ماووغزا
 هكنازئدادل مسؤل ىوننم كلهتيطعألو لالب نمل جال ضرفلاه+ و ىلع بهذلاب
 لولا نمثل يالالب ىتيطع اىدو مان( ىثعملا) يم قفاكشنار «ةسىديظرد « ىتنانازرأ

 هنء هللا ىغرلالب فد_سىنعبا اهرسكتإةقحل اومن رهاواصيخرمتدج ركئالؤزطلا

 اك يبدو زمداديونل وج هتسرس شح و وتتم هالي هناغباو ءاازلؤل كلر واظيل هضغن
 ا ىأةلامع ىرتبي راق نع طوبرماهسأر دم ثا وسىفاطعا(ىنملا) هي داتقراتسنيغهح

 (ىنلا) يداشوت د.ننومحه مداببىدادارزعلر ةقحإل ىرتتم كلم ونيغ
 ف ىوهال لعللا ةقح ثيطع ا قفاغاب
 هجولا داوي كتر ورشي نزلا دوسالادبعلا كاذل ثم

 م ىكدوتدشورف ارتاودوتنع ٠ يكف رأ ايرجلاوثبتاهإط ىراث» نوحرف
 كانلود تعب ثانالت طرفام ىلءانريسحا.اريثكل ومن فلا الج ىلع م دان مالا ةبقاع (ىنعملا)
 ةماجاب تخوف ىونث الليلغلا عاملات ةعلَواتو «كقيتس(/ 2 قدح! لهوريلقلا عان ا

 ىأناملغلا باين فكل لسو تخلا (ىنلا) يك طز عدم

 ! ىأثلياااوناو م
 *قدنبتدوغواإلل ىوالم هتنرم-ار ظنت لور و لتر طن ىأر هاظلا مغ ريل 4 ثضعال
 كئداع نكسلو هنيدوبهلارأ ,ألالب و( ىتعملا) «نفوركمواا ادركت نثزكوخ .٠ قشيوخ

 ارديبسانئوار ارمسا هس نبا لف ىوتشم ءافحواروجو اننواركمهتا

 هتديدركممهسبلةودوسا هرسذلا مالغلاا الهال ىنلا] هامزاز ىأ
 ةردهاظلاةروسالم_هرظن مسلانيدابعنان انس

 (ينلا دروجى أن ددلو كت كليه هدر بارمتآوأرندب اف ىمةربملا نع
 نأوا ةيئاسإ كارو هاف ردا مالتااودا

 مكن مكس نور سفاكتلا ةروس ىف ى است هلو ىدو
 0 ا رمل

 لول ارمأ هلمتو لاجرلا خلبس شمل اسلا غل

 ستيل ارطاحلا لوسرة شده ىلاع



 ىرارب مهومفمث ثيح مهولتثاف ةيهولالا ةرضملا نعرداصلا سمالاةند هلله ذه كح
 ثيوىازسدومخ ا ىوتنم بالا يمك وأ ردسصلا مرح واسفل ىراعس وا بلاقلا

 اذه مهمئالنركي مصل ا تو داع( ىنعملا) هي دوب نبودنوابسا سلط ا شاجه دونبا ناتسرب
 مهرها ناك اذهلوا ن 2 .نوكيتاوهو

 عت هور ردةبالاذلعاو

 راو باو ا لالجد اوشا لاو ىرهوحلا لات ىلع موسفنا ةيلغل ةيوذ

 دو مال قي دس! باطخ ناك ولو ىن #ملا نعلفاغةو و صالرسملا لك(

 روكوممعإط ىرتثم سرخاةرظن. الو ملل ظني هاللك لاو نولل لئاملكل لماش هنكلا
 ةروصلا ىف !نولث املا الثم(ىنعلا) ميراكتوشةندسهتسا رهورزو  رانودودرينار تاك

 هيلع طوبرم هجراغوراستلاو نان لأب هولمهذر .نانراذكملا .ةهبشت مهل ةبوبحما

 ناكولو شم لال ءارغ 3

 لاب ومولظ دو :شنوردزو « :لاج نوريب نامل الن لاموج مها
 نيمواظملا مداها ادنمو اج اهرهاطظنما أظلا لاك اهنااولام ىلا ةررسلاو (ىنعملا)
 | ىم رخآ لاثماضي أ ناصغنو بيعمككلدو لاجمرهاط ذأ ىذفا مالغل ااذك لابولاو

 تالصو موسنورب زا ققانمنو إو

 0 رمل ايدارأو ممتئاوهوم ايلا مضي ربل والو ضرالا عفن

 أزارلا لاق راترةوراعرع ىفالا ىاب رلا ىف لدم لامس لولو دعموهو سسكس ىلع ىنيراقرق
 أي ناك د عرلابرقرق4تلاقدي راكمنالابفورعلا طلتخاو هراقرتابصلا عر4تلاق)
 .ًأىذلا شالا دبعلا لاما ذكى هنا كاذب باص
 ركتلاةدعوك(ينملا) هلل ا غو اواوسرشرخآ ه غوردرا:ةكورت ركم دعو مهلا

 نم غرف اف بذكلاب ماكلا . غورغااب اهلوأو شر ضلاورب وشنلا اهرخ كب ذكلا مالكلاو
 3 دو اتفركيت ازا هد ىوذشم عجرم الا ةمكسحلا ناس

 ,قيدصلا <« ماك” ىذلا كاذدعب (يعلا) لالخ نوج تحت

 ه4 ثنثاو صخش لالبل ةعقاولا ةنغا .ث اكل سرمشلا ةئجتو روح نملال_طئاكوه ىذلا
 (ىنلا) « تفاتش ىف زن . تفاعءا ءارفاهدردىلالة دش ىوتشم ايش

 بالعو مالكل اول بنام عرسأو مقل :.رطدجووالالةراسةفاةلاراتءابلالباديسو



 أرخ ٠ افطسم ىورهتسخ ناديدينوج ل ىوشم مل-وءيلعهفاىللوسرلاوهو ظافلالا
 0 زنم ىناطصملا «+و بلقلا ورجيم كلاذ ىأرأل(ىنعملا) يباغةربوا دانق اي ثغم
 توج« دام شي وطنو دون ىريدبان و ىونثم «جو ىلءالءاذخ ىلعاعتاو هياعايشغمرخ
 ايناف اريثك انامزىادعبلابقب لالباتدي_سىتح (ىدعملا) يي دارشلش اىئامزدمكشيوخي
 ىو اريثك انامزاعو مدءيذبع نمىرجأ هرورس نم هسفن ىلا عمجر الف ل-ةعنعوه-ةن نع
 (ىدعملا) يديسراروكص مش دلاددج سك ه ديشكدوشرانكرد شا ىانصموو
 "ىأ ةم+رملاو ةقغسشلا ةهج نم هيضح ىأ ءبنج ىلا الالب بم ْلسو هيلع هللا لص طسملا
 نرحل ىونم ,ىلازسوىأ ىناحورلا ناسح-الا نملالبل ل سوىذلا نعي دحأ

 ساملا نوكبضيك الذم (ىدعما) هد زفت ريغكرب لغم هدزربسك اربدكىسءدوب
 نان انكم لال, لاه ارفاوازغك قئاذاس لغم نوكيفيكوريسك الا ىلع «سغن برعغاذا|
 ناورلك . دانفوارحيودمد ص زي ئهامؤط ىوشمش رعلا هناكمراصو ةيكلملا تلدبت هشيرشن
 ىلاعملا هيسكو لو هيلع هللا ىف لوسرلا هاقالملالبانديسو( ىنعلا) يداشرريدزم دش مك
 قيرطلا ل بكر كسحو توم ا نم تحضو هل ىف تعقوف تولل تدر قةكسعس هبت

 هتاقالسبسبلالباذك قوذلا |نماهل لب وزن ىأؤهسضنو داشرلا ىلع بر :
 مددت فكمك ىناب اطختآ وو ىوتشم ةلملألا اكل ىلا لسولسر هيلع هللاىفسلوسرلل
 ىنلاتقولا لاذ اهلانتلا تاياطملا ثلنو (ىنتعكآَر يي ىبشزا ديار, بشرب دزرك ه ىبن
 حابصلاك ءاضأو هتيم ن ءىل لا عضترلال دانتيل شع[ در لالبللسو هيلع هلا ىلس
 ولا] «حلطسا اتنكذ حابس دوح بشت[ ددركن ثور زورو ىوتم
 اهنىأ حابصلاكل يللا كا .طالا تاماكل او تاباطللا كلت ةينارؤن نمو
 ,فضملا عويلاكراصو ةيهلآلا قالخالابفصناو ةعببطلارايتءاب ةئيسلا لاعفالا نم لالي
 يتابرفرامموةيهلارارسأ الر ءاظناىف ثاحالطمالا لو:ىلءردق أ الدعبانأو

 فرءألهتنأو (ىنملا) مب لتدابو تابناي ديوكمجات « لمر د ىاتةاك ىنادوتدوخ
 ىفاد هوةيفو عبقلا ىلا ل ذتل ار ةوهولةدلاعسمو تاسنال لوغتامل هل اجرب سما
 تانابنلا ىف لوفتام ليلا جرب سعشلا تناكاذالعت لهل ذاغاب لوذي هناكىراكناماهغتسا
 «لالز بانا كمهىفا دوتدوخ ط ىءلالبدوجو ىفةلاسرلا سعت تامضام عت لهورامتالاو
 نيحابرال لويامعسبرلاتقولالزلاءاملا كاذ لعت هر (ىنعملا يلا .انرابدوكةج حم



 0 اعئدنا بذجو(ىنعملا) 0 نس دس
 امل لوغي باي. الاوراثالا هذ هللا عئصىنهي مالك ةثامةيغخ مفالو فرح
 هلا: دارا.دوحوبومفادوحوم اعلا ناك ملك نافاس" :1عو همس دل ن كلو تو هالو فرح
 بينا ىونمم هسفنءاقلتن مسياوىلاعت

 قاد لقم لقملا ناك ال (ىسحلا) عب لوضف ىاشعورفردد لقمتادو لوس دنا لمع
 للان ا لعانضباىفلوضن ابن امته ةقيتحو تانسو تاذالاردا عر دغيال لوصالا
 ,انآللاو بايسسالاورد ةلاوءاضغلا عورغل اوىرابل !تاذلوسالان لوس الا عورذ ىف دلما
 تابعا لوقي هنأك عورفلا !قدلقم هتااضب أ له ١ لوسالا ىف دل ةم ىفزلا لصتملاةريثأتلاو
 وتم عورشلا تاريش أ فرعم ف دة موهاشبأ وسال تاريثأت فد لم فز لشعلا نأ
 لأستاو (ىعلا) «ماللاوفا دمك مارصدشاب نوج تع دسم رك ف
 هملعتال تن آهحو ىلع نوكي باح ىلا ال, لوسولا ىف مارملا وكب فيك رتل لغعلا
 بيالره اظلرظنلا نيوتيلا ذاور هال لاب ساوملا دع بادعأ لوغي هنأ/مالسلاو
 لاملاو ليقلا ىلا ةءوسنملا فاعلا هذين نساَمل المع نال ىل اعدها ىلا لوصول مهلا
 هكشع#للا اى غروب د صان لسوميل ههئنا ل ىئاضم ب اهءو :ةيرطاالهآ اور ذك اذهلو

 ذهوىديرخ !عتدوخر مارح نرخ نم تكرش ار لال, هكعدركتيسوارن
 ءرأانأالئات ةركمف ١ ال سو هيلعهفا لس لوب رلا باء تاس
 ىاشنكو ع يذملا,قيدسلاتايتاو ادرغدم ع اهتهتيرتشا ءائيثىالتنأ تكرمت

 سو هبلعمثلا ىل«لوسرلا لات( ينعم م تمركةرد نكد زابمهأ :
 ناعج ىلا ةليضفلاو ةمركسلا ىف كلاكيرش 7 :أبثال تاقامانأ سمالار خب دلل
 اولا فاكر مشكل نوكسال اك تلاع

 بالا الا دباراقلا قيقروعاراغرابو ذي دسص ثا ىنكسم !ا1هقالوسراب(ىنلا)
 نمي هتسينازآ تيك دئبزاا سماك قف ىرتنم ةبمثلعم ىل نوكل نامالاورا .ارغلاو
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 تال لطو ةئحموروج يل لريغنو امتع كاني دوبع نم ىل نال (ينعملا) «تي اهو تنم

 ةيهاظرو ةحاروروضحوءاغسو قوذو ءانوو فطل ل -هحورؤب نءاسهؤالبو ءا
 (ينحملا) هب !صصاخا سماعه دركص اخو اذطسازم دركءديزارمن اهجىاؤو ىرتتم :فاعو
 م كئافط_سا نمّلاعلا تييحلأ نماي
 ىذر قيدصلا صوصم ا ىلءماوءاؤنك امد عب صاوخاوراصفماتسالاةدابع نم دايعلا

 صرت درك مهالسهك « بابشردغاجديدىاماوخإل ىو2م صاوللا صخأ نءهثعهللا
 سهل | رق ىلع تاس اي تاعقاو بابشل انامزتأر خو رهقالوسراب | ىنمملا )باتت

 ىتبصتو(ىعلا) هيامترازمدوبهةشكواهر مه ه امسر وأ ديشكر خيم زال ىوتنم
 ىوتنم اقيفرواس_رسقىلسعتلا تراس عافترالاوافترالا نموءاه-ا! ىلا ضرالا ن
 نامزلا ل اذ لو (ينمملا] مي لاح فسو ىلإ تم ددركمبه  لاحتودوايلوخامنيا تفك 0
 فصو ليتم ان وكم لهو لاحعو ايلوخاماهتدهاشتلااب و رئا هاه ىسشنل ىسعن ىف تلغ
 ءودس:ناك اذان زيضسملا ىنممب لاح او ىراكنالا ماهمتسالا ىتعمددرك فو نوكياللامخلا

 «ارشي وعمد ديم ديدارت نوح ول ىوتمم الح ثياغضاؤ رلانوكخ القسم وراءه
 النعي مشن تيا رعملا سما كتير الر( يار شيك شوخ فنك ت اان رغآ

 ةنسخ ىه يتلا: آرلا ثان نئسح امس ادهلا .ىضيتبأوقيادها!|سمنتبأر
 ا« دشلامهلاهعمديدارتنوج إل وتم ن ناووءهصضااو ب هذلاو نيالا

 تراسوالاحىلاممراسد اراه اَلَوَس

 ةرصشلا تت لثوعباسذا ءزلا نعمهللا شرد دما ىو ىف ءلالج الا ةقرد

 نرحل ىم ميدتها يدار وضئاكراصأ يلع نا سةونو مهجولة فام لعذ

 ارضاودالبلىرايأ وهلا عدا شحذ :نيارو٠ودالرا بلا حوم دون مديارت
 لزيح ىف اهل قبد لو ىنيعو ىلق نمت طقس سه ١

 ءامسلا ىلا ىبالدوم بو ”ىلءكلمالسف ودعم سعت تاعىفوكمل رابتعالا نم ةرذرادقم

 ىتنراةهو لال الاب ىو رتفرغتسا 'كةيعصأ بدو ةءريشللا ضيشح نم جارت اوه
 قس ةوكودالب اءااجورلنوكل ىريكلااةداه لاو ىمظنلاة ولأ ىلاتلسوكل بح اصمو

 ُ ماهل ناكأمو ىلاعت هوت ن«ذوخأ دالإلا حوز لبو هيلع هللا

 .ونزا تمهىلاطت شك وف ىوتشم لاما ةداراو لحن ارك ةليبق
 ىيعامنآلا نال ةمهلا اعهتالوسرا 5

 ملاعلاراصتاوناتسل ىبعرظتتالاذهلو كليفو هللا ىرظت تآلا ترسخ كريغو كرربغ

 مجروح « رورو مديدبدو+ مسج رولإل ىوشم .اهلاتقتتاالو ةراقماريغب لغسل

 دوا



 تيأرف ملا تبلطوروتلار وثب آرترونلاتبلط (ىنعلا) روك شرمديدبدوخ
 ين موقرد مدي ديف اتسغسوي م نتعسو فيطعل خس ىسوبإل ىوةنم ىف مهبخروروم ا ةطبخ

 ةيغسسوةباغو ةبمجو ةرثكث يف تيار نكل تدبلا ضسأواغيطلا موب باه نا(ىملا)

 رق دزحرهزادوفل ىثج م وجوتسج ردمدبتنج ردو ىوتثم لاسحلاو نسملا
 كرون آلان كل ىيرسسنيل شيتفتلاو بلطلا.ةنما فل تنكولو تقول اذه ىلاو (ىعلل)

 نكلو راهزالاو رامالاوراصخالل ماجلان تسلا اين لا ىف ناو ةئجلنمهزح لكنم
 ىلا ىعو ةلج اءو نيل اصل !هدابع !ميدعو ىتل اقتل ا ىهر لج

 | ضعي نه درو هنالمسهتيناحورب هول دف اسيندملا ,اعلاءدايعالابصت هللا ا هرمي

 لاق ىهامو لبق لج آلا ةنهلا ىاهق 1 :ثبالاهلعتد نم ةلحاع ةن ينال ىف ىل اهت هانا فراعلا

 |نياتهؤب ىوتثم ةلجآةنج هنع هائغر ركب ىال ةوسرو هللا ةفرعمتناكضهنلا ةفرهم

 هقالوسرا (ىسملا) اسهر دقونب تين نياتسه و انثو دم جتبسن
 يمشلم> ىف ةرداصل ا فاو اللا ءذا#ه نكل ء نزوح دمىل ةبسنلابىتءةرهاظلا فاسوالا

 كناوشلمح ىقاهلاعت هللا لات بت ارعحدملا اذه نم ىنءأ لردخنا١ اهو ح دما قلاب

 امل لالول الالول لاقو نوه مسهتركسي ل مجنا كلر لاغخ لب انب رمسقاو مظع قل ىلع

 ملك وم شيبارادخ رم ملص ردم سمو فهو قوت لالالا تنلخ
 لات هنان هنلا يلكسح ىمومروضح ىلافئاش هللت يللا ىعارلا كلذح دم لم (ينعلا)

 هلرغغو حدملابةدبو هح دق بت ىلا ةثةقاغسك ال كلج أنبا ىدورعماب

 (ىنهللا) « م تشيب ووممزودتض رانيا مه
 هزم ىل منهل كمادق عش أو كإ عن ف مخ اوانبل بطء اوكلخ 3 ١

 هسالخ او هقدسل حدسملا ناكما وابن ىلاعتهفا مظعناهبدست نكنل فاصوالا ءذه نع

 (ىنعملا) | تذكشدو نكح ثر مه ونرك» تن :ىسدعقحاروأ حدقإلا وتتم

 ىلع هللا نأ اهلفام دءهئلاقح يف تسلا الاحلاواسد مهد كس ىلاعت هنا نكلو

 ىلاعت هما قالخأ, قلتم كلنال بمعالف ىتحراشيأ تنأ نا نيلسرملاديسايفلاوثلا اذه

 طيلقعىار وىا « اهمهروصترامرفمحرإل ىونتم هكردالىذلا لاكلاه-وىلع
 لوقعلاءار وتنأ ن ماب مهفلا ىرساتى لم ةرسملابلشفتهنلا لور ءمدملا) م اهمهوو

 هيدثثأ ذهيفر ابر وصق نع فعأ هكردتالو طي ائاومعالو كمه ىلء .دخالماموالاو

 لوسرلا قح ىف قي دصل ا بتاج نم هلك انهو ءايلوالاوءاببنالا سو ىلءدحالةردقالهلا

 روج دش نك لاكلاهجو ىلع لوسرلو هفافشاءلالبانديسنلك الو هناسقنبهفارتءاعم
 ةداعسلا ىلا ل سوهاوسرلو هَ هلبت ىف قدص نم لكنا 'هللا نءةلانالا سلط ىدووملا
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 زاون نمحرلا تاب ذحح نم فج
 نارازهدص هر تسوج هراء راجإ .رك ناه>نازإو ىو: هتفسديدحرنوئملاقا

 هتليد بلا طريب د_اوليك اميدع ىسهئالا اعلا كاذ نم (ينعلا] أ تسوردايند ردات
 ان ؟رفضي ة بألم دامت ةمحرا

 ئروك هودع مها طك باري ىوتتم اا كلن ن م دعببل ارمجاب ىنيلكل وي ناك ايي دلا
 هلوذت تنك هنا مسا لالي لالبل لوم سو هيلع هللا ىل ساكو (ىملا) جركمورءراثمروا

 هجسا لقوةئذأملا دعسا هفنالامغرمآلا:ىدوهلاو هو دملا فرخ نمايفاعىأ ةذكلات دش

 ىازيخ و ريشي يكفر شوك ددم دو ىعءافصلاو ةحارل دارك أ ةئاو هو ف
 رب د ظميوغحلكدلأ ختي .ىعلالارعشا !(ىنعلا)6

 يه تاءاطلاىب رط كمارو ةمبقلا تالاحلا 0

 (يسعلا) «ث شخ ىتسردو 2: سك [هكنيه « شيشو نكن ب ردو سجن ردىاإإ

 متن, دنك واين دلا سمح. نملات تن أ نما. ىلاعتهنلا ىلاد ثرئاو نذر اوهو ىعادلا لوف
 ىسفااب |طون رم قب نماي لوب «احيسص اهلك ىأ اهشش يفر امانى ىأ ةيسرافلا فاكلا

 توت تكساد_>أ عمال ى مم ظقيتهتسسوسووناطبشلاو سفتلاركمابولغمو ىساعا وأ

 ماكل اذه ل عت الو تو ظ يت ةيناطبشلا تامل او: دسانل اراك الاول ىفب نماي لوب
 ةدساغلاراكفالاوننملا لح اوةعيبطلا سدح نمومختلري_ثلا عستاةاو مم: الت نايغألا



 نايا تونك شءامىك وجو ىوتنم ليل ماا جدلا
 ةرعش لكل قأ ةالردالفنآلاانكاسل فن لم فيك قي دصاي(ىملل) ©

 عوضتلابتتاقكئاشع أ ةلج تظغيتهحوب كلب تملا !ةينامحرلا تابنإلا ىنمدإ ل براخ

3 0 
 | نكمل لالل لوسرلا بناج نمت املكتلا هذه تناك لو ادسحدادزي لب مسا هنوكسأ

 نم سانلا ًالمىلع هقارك ذيرءاونكسنئيش ثىال ىناقدس الوعي ىدممثراو لكىلعدرت
 تاذالاىر :ربم تع لف دولا نكلل ليط ب راض ةرعش لك ل غسأ مرهم هنن ةدعلا فوخ
 ضرب مق ا هأ تاكح ىرف عاةسالا ىلع هردةيالورك 30 2

 3 « ةعضملاىف وهتديلالصي قاممجلا
 تاننركنام ةعئرلا ىا بيسآلا لهل وي هروق وموت الذ ةيناحورلا نمرهظ لماملا
 هدشكي شتصررودغكش و ىوتنم مد ملاو دل ةدودملا فلالا خشب بيسآى مما

 رولا ىعياملأ يطعتق روملاءديبصستو (ىندملا) هي دنكىمدرد زك نارمحوروك

 .ىا نم لو ةيذارب_هتم نوكيا ذه اهلعف نخ ةئجلا ىلا ل هوت كل دش هديرصمت
 ءاميالا لهب هدا سها اروح اكوه ىذفا دشرملا نا لاملاوءانملاو روك ااذه

 ل « منتو تسدربت وج شك اشكن او ىوئثم تمار وح ىلا لس 3 تاعاطلاب
 عمجولا ىا شك ادكلا اذهام هسغنل لوب باملاروعا الا ذو( (ىندلا) م مكفاوخايراذكي

 0 يعم ندي ثكنمرد م مسا شك دكت انملالاو
 انرعمتتاا ذهايف طاقبالا نءدوصقلا
 ىذلالاذو(ىنعماهب تسيير و همنا ا تسدو ىنوج ىمه شاور ردا
 بوبحم ا وهل ب ذالار .ةلانأ رتل نبع مفاو ةمغلا موون م ظفبتمانملا ىف هارتنابلطت
 الداسفين ا لصاحلاو ءملعتو كف بذامللا بوبحملا ىرثو داقتتل نحلا ىلا كيصوسي هنان قيما

 تازيزصربا-هالبوازؤو ىودنم.ةلضغلا مون نم مط ظتويف ىلا عنق نمئحلا كيلا لصن |



 نق
 ءازعالا ىلعهالبلاراسس بدلا لاذ نمو (ىنعملا] يدوزختابوخ اراب شمت ناك هب دوب شعيإ

 وهو قي دص متع راب لل دلاو الدفا د دشملا ملا مضو مما ١
 هالبل ادادؤنا املك ل ثم الاف شمالا مثءاسنالا ىلءءالبلادشا درو هال دم ازنأ لا, ىل امتى كسا
 /رفثتو جاهوراتودا دزا ءالترا اذا باقلا معا نكلو قلما دنع مهب قدا دزنأ اوربضوءازعالا ىلع

 (ينلا)«ىكةاروشبارداروك ين « ىخيرعب ,:
 مهلاح نسمي مهمتتعامتئشن مسا هالتباو مسه ديقو اهدازتفم اللا كلذ : قيهملا بويا نال

 حارمتنالا نمو ض ابق نالا نم لاحو ب رط لكى تفاح الف ةغيطا ناسف ا عم لعف ىل هت هلاك
 ىوتشم نوب رسطضي و نول غيف يد مهلبي ةراثبولقلا منكم ىلا عت هللا قرسط نم
 ةراتو(ىنعم از ع دهجرب ار ركئوك ناوي رغان مدهدنار وكن يدب مدكبارشب وخاف
 1 ةرخأ اركمفوأ ,ةيذاسجىا هناذب اسفنا بولا جل هلا ىلبعي
 نماوغرفو غلام فاو ٌةرغتساةلاملاء ذه مهتم تلازاذاوب ,ىمعلا ل نمعرضنتل او
 أر دقولع هارأو هتاذم ارأربلقلا ىمعا تم ىلا أ لسوميلءهنلا سهما لوسر نانتاعاطلا
 دووم ىوثعم ل ام بح اس ب ويححاذك نيينأف بلقلا ىععأ اي 4لاقو حور ل !جورلالهلا
 6 ةسقلاو نيوداتساكهردتإ نالوا الئيث ىالا
 هي ترم هد بحاسوار ىلامعت ىا دسخ

 يي 0 1
 دارااذادبا, صالخ ىمع :زاعكدوب نكم دنكر دام يظن شناد نبابركسحا (دراترد
 كو نك صأح لد دٌئكهيززار عار نبا 3 غلا ام م ءرصبلءيلقىنيع عئاريسخ

 اسلان ناك ىذلا هنتع هنا ىشرلالهةستنامىف اذه م« ثسناوي
 مر ايف ناك ت اقول لاب دوبع ف نكساو ةريسم بحس دلقتالبو لان هتبدوبع اساغعو
 فال سف ديكو يكمل نا قلك ةملسملا جال لبايغخم جابتحالاور ثلا لبالئكي

 لج ق لسا فولو مور دمت |نودث از عملا ىف نم مهريغو هيبعر هاظلا
 الذاغنلكاذ مو ةطوب مم هترمص» نم» تناكن كاو مسمرب ءالاسبأ وا د ناكمهلثملالهوالءو

 ملعب ىمعالاا 0
 نوكن» لهدا محال نكسلو هسغا ملت نم نكي هناوامأ لنا قدمت ىأ امثل هناا
 دما ىمعالا ماظءؤقو ىقينبأك همهفردقيالودوج و ادا ملقا مالا تاكوهامو
 ديالو ى الو دوج رمق نار« لفاقلا لوي هناكىعلا نماوي دان كمي لاردالا اذهب
 هديل ىرم فاربسخ ديعب هادا ارااذا نكل ىمعلا | نمو فنا نكمي ولو ىلاعت هتعاطق



(000) 

 باقلاةايسنمويرطلاانهزسح لاما, (ثيبلاىنعم) لاقاذهلو ببغل اممبهرص.أ

 كبل يصلتاءاطاا ةرثكيناطيشلاو, ,سقئلادهاج و ىاعت هللا ةبععْ ليلة لج 1

 اويخلانالةينا اوبحلا ةفستديل !|ذهةاسيح نأ هللا وسام بح نم طق. 3
 نا نال ناثةريسس نوكي رابتعالا لب ةرو ا نركس, الرابتعالاو ب رشلاو لك الايالا

 ىوتثم مدآى ناش مك ىاعت ةوقث كلما نم لسغف افصل اكلم بلغلا .كلامعيبطلا
 كلنا ال (ىنمملا) هيل اله فعشةسقدوتك اونشد ه لالي فآسو [ضعب ىدين-ثرح9

 !بدسن هنغهقاىضر لاله فعش ةصقنآللا عما ءتههئلاىذر لالب ف اصوأ تدهس

 :«بارديىوخو شور ردئادوو شيب وا الب زاإل ىوتثم لالهلاكراس تح ثا دهاجلاو
 رطب لوال يللا مارد العأ ناكل اله ىأوهو (ىنلا) مشثكد بد
 مسا هظفل نم | رعل افاكلا مشد ش كن اكو لو ةداي زيالوتمم عينقلا اذا لعج الاله
 | ةهمذملا قال الا نمهدوجو لمج ىأ ل اوعمملا مسا ىنمم ىطعأ ىنعلاةةوهسل نكساو ردصما

 « ىر هوك ا ىو ريكس: -ىوس ه ىرن سن مدره كو رسب وتوج هنو ىوتشم افظنم
 باهذملا ىذجءارلاوواولا ب( ورو) ل فسأرءارو وفل ىنعمب ةيمعتلا*(بلا تشب انه( سر)
 أرمسلا 0 (يدلا) < ردم زأةدحرلا ىرهوكو يق ءايلاو باطشلل هيفءايلاو
 لهوملا نم. بهذ ناب هئمأ طنا بوكستناب

 2 .ادهلا ب :يرط كلاسأيوألالها

 رايه دم كالتنأو رهوملا نم ةيناسنالا ة بتم

 نك ليثو بهشردلاو رفع ن

 ا اا سلا 0 3

 ةدئاز ديسسروب فواولا نا ىلع ىف شب لاو .هتيثسر .© ماب ,ن م لعلا هلأ :رفاس فا

 هرمي ودز دودو كل به سسيعأ تل اسدتج ترمت تفك ب ىوتشم نزولا لجال
 تنك كغ ةدعو هفضتال يأ هئرسنالو ىل هتدعب ةنسك كر ىدوا, ةااقو (ىنلا)

 اييجملا (يتنعلا) 6 هدناو ةردارب ا هدزناشهكسصار و هدزئاشدوخا

 اياادس دم .ةيناىأ هديه القوا قرم ديشساةرقخأ ب ىف.هج فو ةردابا

 تفك لو ىو فدنلاول را لعمارج .تاكفرش 0
 باو لعمل مسا لف (ىنالا)«تردامسكبأتو راب »م ترسيخ ىأس باوساو
 غاب هل لوغب هناك ثلمأس كل عج رثىتح كفل عمج رأ كلغ مب راحل 4لاقرفالا



 ضرفلا كلاذشلمارمالاهل ل امذاسرفريمأ ن مبلط ىذللا 0
 .٠ ترج تنكمهارخت مارت ت فك اف ىوتثم كيلا هنشنسحأ لاف هظفحاو بوالا

 رسم أن ريم) لات سردفلا بلاط كلاذو (ىنعملا) )نو رح ساو تسورسااووا تفك
 هاذ وكي سرسغلا كاذربمالل ل بلاطلا الاذوديرئالؤ ثىالممالا 4لاقهدي رأال

 ارشمدتنك نيىوسوأ د ورمي سبت ضمإو ىرتشم ةينو رسما دئازو ىرقهتلا
 بهذ: سرقلا كاذهاسو دب بنا هحوتو ءكردحأ نا (يعلا) تح

 تاك اذاريمالا 4 لاق بنالاوهو ل ذسلاىعمةم رعلا*ابلا مشتمل
 ءابجشلا سوفلا دار اراغ تيبلاىلال صب بوه ماخ ضني مس

 ذنيلءودكردحأا :تاووشااهنذبورنغنلا

 2 ذتاعاطلا نع ةرفانلا سا :!ىأ

 اينذاتوهششن آس فنلا كلن (ىنعلا) م نك شيبغم توهم لدسيمىأ و نبزدم؟مد

 سفنلا اىهتشم لذ لوقي اك اهتم أ اهي ىتدلاب «وينالااهتوهشل دبع نك كديموأ

 بتاج ع رستو تا اطلا,ضانرتوداءلا لغم عبنتت ذولا لاذ ثاضايرلب
 تاوهتلاوبراشملاو او لك 11 لرتبالا تام اهلل ل بما كارب الثلل اساس 3

 لم (ىنملا] م« تينكين خا ثزتؤة دلك س و تخردزا ىربك اشوي »وو ىم
 ةسح اسأر ناكف ىلسالا عرذلا ىلا هتوف ترس هتهطناذا ةرججشل القس !نةنصغلاو عرسشلا

 ةوهشلاو ةرمثلا ةر مدلك معلا فعضةرمملا رجلا ىلع أر ملالاورامتالاب ةرصشلاتألتماو



 "تنورة هلا ىلا اهنؤهتيهذاهعطتنا اهلغسأ تءاثلا نصغلاك ةيناسفتلا

 «فنتكمأت دور سي سيدو رك« فرط ثكارإ هرامدىدوك هكنوج إو ىرتثخ ةيناخور
 فاتكسلا تح ىرقهتلات بهذ فرطلا لاذ سفالا ل :بكرما :ذتلعجنا ٍينملا]
 فرطو ةرخآلا بذاج ىأن كسملاو ماما وهو فا: الا زكر فكما ىذلل ناكل اىأ

 أاذنبح (ىنلا) د رك ار فو ,رح ور سدس هنهور شي مار نأ بسأ اذبط ىمقغيفملا

 نينه صو نياثاماوسيلو ىرغهلا نيبهاذول منال باسل نيعيطلا سارفالا فطام

 :4 نيءرسلا نقب اسلاو ثلا لال نيدامتذملا نسحأام ىنعي .ةينورملاب

 ديره !ذ مو نأ سارغا أ مازعلا سارفاك اوسيلو مهضنأ

 . أرلابهتودانعلاوتدبناب ننوه اواو اهتبزو انا صاضملا ةينورح

 اي ار فالا نمدارملانا ىلعءابلوالاو ءايننالا وفن! نيس اذهو
 ىع ةدئانفوالاديسلا ناله سيوم؟سسودعاملالا ءار وو شنب نو .اياوالاو

 ارطيرادتمعأ رد ةعسوو ضرسع لثة دعب
 معلا متمذخ أب وه مدن وهعبتي ناكني حشويوحأ(ءاتغل) نار ناوه (ىوملاقذاو)

 قمنا تل ريسأ لازأال عال
 ًابمح ىضمأوأ) كلذف ماما ناكملا ىأ
 ىلععي 3( (ىنعلا) بح ناريس اريسرد مزعو ادركي »كس و بقع تآءارثلأس دس فه ثم:

 أرضمتاةاقالل ةبحنأو بحل ا ناريس مزعل !ىسو ءانديس لف .ةثامعيسو بي رط بمألا

 موضعب لاقو نس نونامث موضعي لاقو نس نوعبسم املعلا ضعب لات يقملا لقفل ف فات او
 رات او دع الوه4 دحالىذا ا نامزلا ةةيث .وبا لاتوررسه دف مهبضعب لاقو ليوطل انامل

 ةثامعبس فا هنوكيالنوكحملاعم رلال قناة امعبس بت ارادث» ناانالو ,اندبسا

 لاقي ةريثكماوصاو ما اى جاتحصالاوهيناوج ارطأ شينفتربغنمكلسنا مبنانلفة
 ةنسسقن امعبسةف أم ىف ناكو لور ورضلتا ىا هتيلطالدعب نأ

 ناكل ذكه هدبدسابةقلعتلا هتمهتنأك ام (ىعلا) جدوننييلعباتشئاجرعس ه دوليا

 ةئامعبسلا|هيلارا ,امشملاتا ةراشالام ..ايداراو اروفءبلالصي و نييلعلا ىلا هحورريس

 نكمل ىبومان ديس يلا ارت وو رطشلا ف شلاو قياسلا تيبلا ىفةروك ذلا
 هكياب ردتاطرغ هرخ ودخل تابسردتارارسبنإو ىوشم هتفوو ىنلكلةلماش



 مادقالات غم :- ارفاو اوعرسا قايسلاومدغتلافناسرغلا(ىنلا)

 أ تاسرف لوغي هاكلبطصألا ءاكبان نءانهداراو قجحالا او هوريبكةتظن ىذلا طب رمخا انهدارات

 ايندلا لبطسا ف مهومرقمطااماو نوقباسلا مهءايلوألا ابنالانمةيهلالا يللا ناديم

 || ارىرددمآى ه در دو ديسريم ىناوراكمكتانخ وف ىوتشم لزانلل مهعطةوتاكسلل موط دعي
 | كيني ىرنثم اموتذماباب ايف ىارو ةيرقىلا فاو ريع سواذا اذك (ىنعلا) همز

 اله فربعلا لها نمددحاو لاقو(ىنعلا ب زور دنج امني اميزا مارا هزومتل
 /رقتساو حوتفم هيابىذلا تيل اذه لخادانع انس عضندىامويمك

 || (ىعلا) هك نور هاردآردوتفامكناو هنورب
 هحراخ همرازب تيبل ا اذه لش ادلع اسم مرتال قي دسإب 5

 | «تسيندنكسف اد اره نكفا نوري مهف ىو تيبلا لخاد ىلا لم داو يح

 اذه جرا همراوهكرتااضيا هك مزلام لكو (ىنملا) هبت سينس سلينا هك ب ايمردأ
 || لومي هاك. انالوةماغالب لاعثببل !!ذهنال هكر ثمزاب ىنقا, تبا! اذهل ادتأتالو تببلا

 تاوهشلا اوةينامسجلا تاذالاوةن او باسل كرا :يلامتهلا ىلا لوصولاتدرا نااذ هاي

 ىذا نمئم شاف "1هنالهها وسام ة بجو دز[ الا ضالاو :ىمالا لاسلتاو ةيئاضنلا

 |روك ذملالالهكب لقت اةيغصت كلاسالغزاللآ 7ك-قامتٍهها ىلا لوسولا كارد الركذ

 ا | «ىتشور ناجل دداتسا لالهدب و ى وتشمل ها اًوركسلا عمرم ريما ةمدخ بكر راهن
 ةبسجأولم حورلايوتموبلقلا ذاتس ا لالهاند سدو كو (ىنعملا] يي ىمؤم ىربما 3 برس اس

 ثيل مالغ نآرخ اردىدركىسياسإط ىوننم نءزثرم ١
  نكل ليشلا لبطسالا ىف ةسايسلا ل مشي ناكمالغلا ل ذو( ىنعملا] جمان»

 :ريخإلادبع ناك لاله في رهتلا بانك لاثاك لاله هعساو نيطال_!ناطل يملا قوه

 ا لاقفنا هذم هللاىضرترير هلا نع ىورو لسوءبلع قاس ىنلاةايح ف ةبعش نبا
 || نم تفرمشت سان ةئملا لها نم لج ردجحسملا انيلع لع دينآلاةريرهابااي ىف لاق اهلا لوسر

 د ”ىلإراشامن هئاعد
 5 ا لاله
 (| ىفتذئا باطلا نبر مس صفو لاق هنأ حال الماللاهيلءبهذف هللا لدم ىنمالا



 هسيلع ىلا ىف هن عغبلا ىلا ل جو نفكوز فن ىفنذاف هسغب نم عم نك هللا لو راي
 ..«امصأ 4 لاق هتفد نم غ رفا حا ءريغريبكتتر اغتتب اك بكسل ىف أ: ناكسحف
 بتربك اماريطوارمشب قحاب ىذعن ى فاول ا ةفرمبكتلا ىف كينأ تن مانيمعدقل
 5 هربخ مدني لامزاعمأ إو ىوشم ىهتنا هيلع اثمعنا دبعالاوه ناوعامسلا نم ريكا

 هر ده ا ئأر هدسبع لام نم ةرمخ الويمالا كاذو (ىنعلا) يرظنءاسلب زج شدوشش

 تاكذ هرس نم لغو مدن يطارظن .رظالاريسغ ل نكيرل ىمعا أ

 ءاملا بالا ىمعا سيمر لا] عن عي ماودحم شو 000

 لصاو ششلاو ولا ىأربسيلب او هسفتوخد ءوهىذفلا رسلاوقتيف دفا
 | ثاذصلاو* امسالا امهلصاو تسل اتاهملا ش كابو ةسمحلا س اوما مين

 / 0 'ىمف ترمهأ ةبهلالا
 || امور حق يبو تسلا تاهملاوةسمللا ساوملارهاظار ظن نل خيو تاذهو مهاثممو مهلمأ نع

 ىوتثم ةايرلافاسراالاو نبه الاوز ةدهاشم نم
 هولديطلا تال (ىمملا) مناهٍركَيْمْت علا رب د كنرو أ ديب

 مدع ببسو ةمكحو امهنم رغل الل دوردسإلماوعل او قخم نيف ةفاطاوريؤنوفو رهام
 || نءاولغضو“ اسنالارها ارظل !ورظنفر امكن ايفا ذك ايندلارلاع فر اص ن لكن وك قر ةرغاا
 ىثمو مامطلا لك أي لوس لآَمآَوأموَدبالاٌء وامس اوم هر مهتيناو ر نمو مك ولع

 هراشمرب « ىنغ صكو ردو ديدءراتمتآ ف ىوشم اهكئيرشالا من ام اولاتو قاوسالاىف

 | ىرهوجلا لاتا-مدرغللا اريطل اريرلو ةنذأملا ىأر اريعذلا لاا (سلا) م« ىقرزاءاشأ
 ] هولمملا نال يرش اشابلاو رش زابلادوحو عستوصلا فد رطتلا رضا يقل

 || ردتولسب ارزاعشازايءاشلاب هذسوو لمعلاو لعل غراب دارا ةئدأللا ىف عتوصلا ىفاعنغلاب

 3 كبل «افزربغ صديد مودناو زف ىرتمتاءاطلا نم ىهوةريثكهر ونفت اللمعلاو معلا
 [أريطلا كاذىأروهنذأما ىأرولو فانا دحاولا كاذو (ينعلا) «قغ صاهدردلاىوم
 )| غرللا مف يه ىاةرعشلا ريل دحاولا لاذ نكلو اهلعرةتموه ىذا ىا جاتا براغ

 أ رظنيواكناؤو ىو لاتيعلا اذه حاضيالو ىلامثمئارونرظن ةبتركل هول نالرطلاىا
 أ رومالا عمبجف رسظتب ىذا الاذو(ىعلا) ) « دوب هك رمز مهي غرس كد ّ

 | 0 غغرلان



 لحولا ف ىارعذلاذل ذوي (ىسهلا) :لمجو مري ديدلكرك دناو ه لحوردنيث عن ديد

 ىأررخآلا كاذو نانالاشةدارأو نيطلاوهو ةيسرانلا ناكل اركب و كسح

 أرظن دحاو الم نونو اذتءراظتالاب مهكونب لوغي أكل معلاو معلا, أولم ناسنالا شن

 | لاكلر ظن رخآلا كلا ذو هتنا هجري دها شياو ل حولا فاشوةنماتي ل ءآرناسنالا

 : : 7 .نا
 | نمت اذ هاو رافكناكة زيسلاوةدايعلاو ةعاطلاو لمصلاو معئاوةيناسنالا ةةيقملار لو

 ىل_عارشبو مسهلاوح أن عاولذغر مسام شكا نكوالاوءابدنالا نارلاعلا اذهل خرثك |
 ماوعلا مهو لمست |رؤن نس لذغو مهلهعو /و مهلك ش يار مهضعم و لالابلا مهداتتعا
 مهش»ي ول معلارون مهب ورودعل ناصقنلا ل2 عْجكَرَعأل نوصل ىارطانلا نءالعأ مهف
 تام و لعمر انمنت» ىم لاتة سفيان اباه لكَل مْ مهَروالاو لمعلا ملا ىلارظأ
 يتلا ةنذأمكن دبلا لثلاىف (ىتعملا) يغصودابوربك غرمدميسءاوخ ه غيصومجه

 د تدرأ ناورئام ةاممالث لسحوُءلسمانت درأ نارئاطلاك ةعاطااو لعلاو ابله

 غرم طسوادرمؤ» ىوننم 1هاتتدر[ناو اريثكن اءاطلا لعذاتدرأناىأن يرئام

 ىأرعذلا طسوالالرلاو (ىنعلا) يس روشبب دئيثواىغرمريغ ه سبووادتبب
 كربال طسوالا ل جرللألا ةنالربغالرئاطلا ىربامهرو نع لغو لمعلاو لعلاو ةرو ملا

 تردس ىلا تاعاطلا ىف غارونلا ىريالوندبلا ةنذأعىريىأريطربغن مفاخالو مادق

 تادبغك هخرمن ناهي تسب رؤدتا ىو ىوثمددبلا ةندأم ىلع لمعلاو لعلاريط نم
 قئالررتلا كاذءايش او نيعلا نم ةرفخم ةرعشلا(ىنعملا) © خرم ناج د شابه دما

 اذ بيس ريطلا ورنا ريطلاب صو هذعو

 ةنراقم#ةعاطو لسع لكتالءراقتم ف ةرعشلا كلت ريطا دال (ىندللا) واراك دشاسن
 ناجزاوالصإ» ىوننم قحلا لوبمم ماو لا هجو ىلء رب ةرراعنوكيالهر كو ىهاالاروثلل
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 2 ةروفيو ليد مادمدلعو (ىعلا) يماوةدماراعتسهوأش يب « مادمدشوحوا

 ةندأميف لوغي هنأك ىناسورو فاذوهلب انيدالو ةراعتملعلا لادن /هنادقوهحورأ
 دارأوةعاطو لعانثامراةعاطو لع عونةئامثالث نا ضرفن ل هعلاو ملحلاربط ناسنالا تدب
 كري ىدتبملانىسهتثمو طسوتمو ىدةرمماسقأةث الث نا نالاوريغالم .ىذتلاةلغلاو ةرئكتلاب
 أر ديالو ةفرعملاو لعلا ىري سوت اةقعلاو علا ىلا رتل عر دسك !وةروصلاب اولكشلا
 ىهنمماو هريغ ىريالو هفلخو هم ادن ةةرعملاو لعلاريط ىريو نيعيلازغسو نب لاو ىلارظنلا ىلع

 دارملاو عيطاا لحرلابةسرصخلا ةيفحلا ةرعشلا لاو ل معلاو لعلاريط ىلا نئاللا ىلاارخان نوكيا
 ريطلاكوه ىذلا لاعلان نارئاطوا ارثالةئامتنت ءقئالىذف ارا رسسلاو قيل ارونلا ةرعشلاب
 نوكنت لاذ ةطساوبه>ورا

 مارد ىلع هحور نمررشب قيغضو اذ هعو هراكل ما دلغت الو ةيراعال هه الوازأكض يل

 رق لاف لاله ةصقرلا عجن لوز المو وقمع, راعتسالونيدب سبا
 | فطس ءلدند- فئاووو ات ان نورث ارائروضرزاوا ةساوخ ئريض و لالع نبا

 تايب ىلا ذه ييارلالهنإا ملسوميلم هللا لوسر تدايءودامشاوؤا لاو ئرزومثرزا
 هنوكو هد نمهديسريمالاربخ مدعو هشرمو لاله وهو هذاسوأ نحرك ذىذملا

 هرويأوه ىذلا سو هبلع هللا ليصل ثلث فوتو مول همرغو اري نب دسئأ نم
 ةدايعو داغتفا ىو فرقاولا لام (ىل 4و شه هاى .ةرلال هاند ب ضرع ىف سما ارون

 » لالهدشس تانرررجضر اضقزا طقوس هنعهقياىذر الما لو هيام هاى لوسرلا
 اضي دنع ههاىدرلال راق ةفاحشَمب(َعحلا) مب لاحزانع دش جوار نط سم

 لازهلاو ةفاهلا مب 'ناسقنلاو هازال سو هيلع هقاىلس لوس .رلاراسواسقازو
 3 .اوب ةراشأ ىأ هيدبح باقزمع

 لاله ديسو (ىنملا)# رطخ وداك د يوارمكو 0
 ءداسكر ابتعاي هدي دثع لالهلر دقالورايتم ال<ال الهضم نم هاربخ ناك

 يي ىفءاك وا لاسزا سك يه « ىدحيرخآر ةئازور هنهتخ إو ىع ءديسربح ف هنرش مدعو
 ةعست ل يطسالا ىفاضيرص أنا ايعلاودوهشلا له ا وناسح الا بح املاله الاذو(ىنعلا)

 ىوادبأ دح أ هيدين ةوكل بيع لاحاذذ_هو ريخ هلاح ن دحالس يلو مايآ

 ىذا لاذر(ىنملا) ع ناسراجره شمزلقنو دس لع «تاهج دوبسكهكن 19
 قح محر دم آش يحو ف قوم ل<لكد لصاو مزة ةثاكوه ىذلا هلذ ماعلا" امر يمأو
 نم نطال_اناطا ل ىولا أ (ىسعملا)هيد_ثكايبوتقانثمنالث هك« دشراودمع
 قامت ههانأب لا ددم ىاراوضمع لاله تراس ىف اعتقاحا ةحرصو ةجحروالمو لج احا بناج
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 ىونثءاضي ره راس كلو ثاعو ن اندم الذ هللا لوسرا, الثاقب ربج4لسرأو هنأ ثرىنتعا
 هله ىلص لوس ءرلان( (ىنعملا) يفرط ن[تدايصرجزاتفر ه فرش لاله هرم طصمإل

 ىرشم بناجلاو فرطاا كاذللال_هةذايع ل أنمسه .كاوزعلاب ل_بوهيلع

 الاذو (ىعلا) جب نارتخانوحشدردءاحصتناو و تاودعم تنجو ديشروغ يردو

 رمسملاب لوسرلاهيسشو موهتلا رت هفلخ ةبامصلاو اعرسسر اس حولا سعب مهر دسبلا
 همسيلع هرقل موهنلابةباصصل اهبشو سعلاروي نما دافتسم رمقلا نوكل ةقرقلا سعت بقع
 لاقف مههجلالبةسق ةبسسانم و تي دتها مي دتقا مهاب موغلاكو اصأ ماللاو الملا

 رمسقلا (ىنعللا). هي عوح رت اطللوةو دق ىرسسلل ٠ موو اصمأ كدي وك ءامإ ىودم

 موجريطاي ثلا نغ اطالو ةودنلبللا ىف رئاسفا ىأ هر دستو ىرسلل موضى اصتأ لو,
 نمد :يفوه.لا نوقرتسيالثل نيغيلاءاهسا برغل نع مسمنوعن بفاشلا ب املاك
 موهفلا ءاصصأ هبت ىالو ضرغعملالاةرانلا 5 .اسلفسالت وما دعت بهذيو مسهعنات

 لعج ىذلارهو ىلاعتدقالاقنيمل ا.شثلاكم هئل اخ نمر موضلاكهباصصأ نأ, تيبلا اذ. باج أف

 ىداشزراهديسرناطلسناكدنتغكارريمطٍى عّرغلاورملا الظل اماو دنهتل موهخلا مكل

 هللاىفس لوسرلا تالا لاذ لاله ديسوكووم اليوان يما ) ب ديهجريناجسو لد

 ةدشنع ةيانكسح حور الر باذالب هم نش طنوراكلا مفسا اة لزنال برق ملسو هيلع

 ملا يي تسدمريمنآر+ هثنهش نلكلو تريدوددزىِدْخَرَنآن اكو ىواثمهرورس

 اريمالا لاذ رحالوأ لسوء .هللاىف لستات اطاسو*اممالاربمأ كلا ذنظلا كاذ ىله

 ىمه ناج و ريمأ أ هفرغز دمآورف نوح إ) ىوثم ىرخالا ىلع هدي بزمش هرورس دش نمو
 ةرجأ هحور رثنرصقلار ةفرغلا نمرممالا لاذ لنا (ىنعلا) ريشي د ضايدنا نا

 ميرا درر نزح برطزا ارخردركموادرو مالو سوينيمز سبط ىمريشنلا مدقألب رمخل
 مالسلاب أو ضرالا ل بقل سو هيلع هللا _ملورلاروشاربمالا قأ ادعت (ىنللا

 قونثماي ره اريذندرولكبرلطلا نم هجو مالا لعجو هتيبىلا لوسرلا*ىحل ا رورمسو اهظعت
 مالادعب(ىنعملا) م« مغ! نيادوشىسودرف ةكات « نطو ن كف رشم هللا مس تنك قو
 نمالعأ ن طولا اذ _هنوكي مودي ىتح ناطولإ اه كما يسب ريمالا لاق يظعتلاو

 م كامزنا رود بطق مدي دبدك «ءنامسآربنمرسق ديازفانإط ىو م مال كارادو سودرفلا

 وتتم كمزلارانارودلا بطق تيأر قال املا مراعي و ىرسمق دادزي تو (ىنملا)

 ميظمت ىأراظف (ىنعملا) يمدمانتنديدىارم ٠ عرتحت[باتعرج زا شنفك 0
 لحال تمل ٍمسو هيلع هللا ىلس مرغخحلا لاذ بانعلا لجال 4لاق هلاتام عمسوربمألا

 « تسيح حيردوخوتنامحورتفك إل ئوتثم ل ننناعم لجالزب الرمال: ةباغرالو كيور
 كل حلا
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 هم عممأل سو هيلع -ريمالا لات( ىنعملا

 اذنه مالعاب "ىلع :لضفت هللا لورا ةريقح ىنعب نوكستأم حور هراو كل *ادغلا ةمئالوحو رباثغلا

 هكو ىسكن آى ابك اخ نم موانع ىونشم نوكي م لجأ نم فاكشلاو أعم بانعلا
 تبت اعىذهلا كاذءادقابا ارنا نوكأ ىتح (ىدملا] حب ىد :شنست فطل غاب
 نمر دقملا اذه 4 ناك ال ىنعي 4جالدمظم:سرغ ل عىأ |سرغم كفل غاو ناتس ىف هكنأل
 وا تفكتينح نوح ىوتتم همدق بارن نوك 11 دنع مظعتلاو ةباعرلاو مركسلاو فطالا
 |لوسرلا ةرضم اد كريمالا لاق (ينعلا) ) هب ماوخجواب !باقع الر ىطصم و دئاربار ثوفتو

 باقلاب 4 بابا كت يره مو ضد الس

 عضاونزا باتومومج# ٠ وك شرع لاله ناك شنفكب سدر ىرذثم سانلا ماركس
 شرعلا كلان لالُمنباريمالا كلا ذل لو هيلع هللا ىلص لو سرلا لاق دعن( ىنعلا) م وك شرخ

 نان نوكي لاح ىأب هرظنا ىتح عضاونلا ببس نمرم-ةلاءوضكشورفملا نبأو هر دسم
  ىبوساجر م هه دشتا بكم دش ,ىوتناو) ىونثم تاقولحلا مادقأ بارترمد

 .ال ايندلا ىلا قأوةيدوبعلا ينانتخراسناطا سلاله الا ذ(ىنعملا) يهدمآ يندب
 0 زكر هور هدقسانهرهاهل ىلا ايندلا ل _هأرطنق سسقلا
 اندبع لاله فتالرممأ او (ىنملل «تعاجأ ورد نك كنا دبذيا ٠ تلئرخاو
 اذه هتلقاملعاو همظمف اطل يعل ايف هاف - ور ها ىلارظنتالو انليخ ىباسو

 ىا» ىواثم ةيولارارسأ ىلء لمكة يوتعم هب :
 بعلا شاب ىعلا) ) يلاسعا شاسهر ديزارازهءك و لالهذآ م

 8 .ةمقاوىأ لامىأ. هلردبفولأ انام لاخاو ضرملا نموه فيك لالسح كلذ

 ثمن اكر درب د نح ىزورالبا « تينءاكاا يم شعشرزا تنك جىوتشمهةللذتم
 تمد نت أي ل موي مكن كسلو هضم موهعجو نم لع ىل سيل هللا لوسرايرعمألا لاق (ىننلا)

 شازنمو تسب اس هتسرتساوروتساب وا تبحص ظ ىوتشم باوبالا ذه ىفر يلو ىروضأ-و
 ليط مالا اذه هزتنو سي اسوهنلاغبل او لون! عم هتيم لب( ىتسعملا) م تاسرحخاكنبا
 نت اؤوريم ات آءاكرو :سر دلاله ثداي هربا لو لع هللا لص قط هم ندماردلا
 لج ال هو هيلع هللا ىف ىفطصلا يئن ىف اذه بار لال_هلسو هيلع هللا لس نطسم

 هللا ىف هللا لوسرةباستو ةءاعرتاس وريم الا لاذ لبطسا ىف هتءهتلاىشر لالمةدايع

 |ردادماورخآردلا ه وار عت بغرب ريمغس ت ذرإلا ىواثم هذعللا ىغرلالول لو ءدلع
 قرشلاب هنمهتائذرلالهلجال/بوهيلعهتا ىلسلوسرلا بهذ( ىتءملا] وجو تسج
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 ىوتشم ل بط_سالا نبأ لاق ىأ هن ههنا |ىغر لاله شيت ةتو باطل ىنأو لبطسالا ف ةبغرلاو
 (ليط_بالا (ينعلل) يديسر تفلا نوح تسا يهمهنو هديل تشزو مظمرختادوبإو

 3 !نءتاسوال هنمتعفرةمرفلاتالاقا هاله عسجو هةناظنال بو ماتم

 هكنانممه م رزيشنتا درببربمغبب ىوج إو ىمءيذ مسو هياعهّللا ىف هلو رلا لوخد ل سحامل

 |لوسرلا ةحتارو. :-االمتعهللاىشر لاله دسالا كاذر(ىغلا) 6 ردبارفسوب ىوب

 لاس فو ةحار فسويبأ لسوهيلع هللا لس بوقعد ق اشنتساك اهم هنو هموتلاةيبطلا

 ا« تازهءدشا تتاعأب وم لل ىوتثم ف سوي حي ردجالىالاسةقدعن نم لسو هيل هللا

 ةيسنجلا ليناميالاب دس نركس اًرععملا (ىنعلا) م تافه بذجدنك ت فج وبا

 ١ ىلعردغيالئلارشلاةداعل :ةراملا ىه:زمعملاو تاملا حار بذت

 ىلصأأامةحاراهنم مشتساو ةغيقسلل ل ساولا م نمتاوأو هود لو نوريثكس اناه آر سانئ ا أس

 6 تدسندرب ل دف تيسنم .ىوبو تسنعتدر هةر عب .زل تازهعمط ىم ةداعسلا نملزالا ف4

ةشارنكلو قدعلا كالهررب لحال تازمعملا نال( ىنعملا)
 ةبحناىلابلغلا مدقتةيسنملا 

 :رادل اناهريلوأ ةزععملا أرينا ليج ن1 ايلات

 درك هتف وشم بهل
 رزغنا بارق "ارو هك تركب تازمتملا نم و دعلا

 اوةعاملاةئاينوكي لبادبأ طبريالىأ قع طب
 تالتماو تازمتملا ةطساوباو مآل الهو لالبو قردصلا

 ابل ةيحو «لبزلاو نيةرسسل ا ناكمو ندعم ىف بيم
ا هللاىةرلالم ىآران (ىنمل1) يديد لوسر الاب نماد ىو ديدب

 ن

 رغوم ا لاقت أب هريظتالو لذليرشالىدلا فظل وهبلع ها لس لوسرلا لذ

 + ول ىونم ريظنل او لئلا سكت ايدالاو
 لاله أ ارامدست (ينملا) يناولوي
 نر عاصشلا الاذىحافحز فحزيلسو

] عداد يرثي درو مجبور هدام شيددرب فور رب هب سبط ىوتئما لب
 (ىنلا

 أي ىلع سابك ىلع والم جول ةروشلاههجبو و هيلع لس لوسرلاشودعب
 2 تب ا قا لم لوس ودع |



 ,نمدهه و ىلءو هع ىلعو

 ةو (ىنعملا) ي«ىرتشوخ نوح شرعبيرفكا أ[

 ب فعرهوج ملمع مشن[ ب معاي ىأ
 نبع ا ملوي + ابيع نهج لمه: مضاولا هذه لم قابراب

 دوج تفك ىوتثم هئسحأ امو كلاس فيك شرعلا,ؤلعتمبب رغذن أ

 هعمتل ىفرلالعباباق(ىنملا) مبان[ شناهدرددتارددل و باو هدروش
 براعم نعم ةمحم ا !مغيددي روش همونىذلا ”الئاق سر هيلع هللاىله لوسرلا

 ههسقا أب لاخلا كا اذهف هنأب كوكي فيكى ثعلاراث نمىاحلا

هيلع تعلالاذا ءارطشا لاكن م موثلاىل_هردغي الذ لوذب ءأ كسص هبي و لاوعلا
 

 ناكدو نوح إل ىم بارطضالاو لالا نم ايجانلالا نسحب
 فيك هلاحناشطعلا الاذو(ىنعلا) درج شو

 ىءدوعشواذالاملا لاذ فوهو «ثطم نمار ادغ.عفديو لل رثأ ٍِ

 اذله لاح هيي ىلاعو م ثطع عفدبو هنم بري و قرغلا

 اي !«امىف قرفة سل اكو ةةيقمل ارحب يا لشاولكو لالزلا ءاملا لو همك

كورد مالسلا ولع ىسيع هكدينش م السل اوال هل هيلع ىف .ه.كتانانردإلا
 

 لو هيلع هللا ىل-ىتلا نانا فانه 31ر6 !ىلء ثلا 3 :

 لاسم لالهلام هبشف ءاووا!ىلذئ تل تيقبا راو افعال ىلع ىثم ىسدم ديسنا ععم

 تاي بآردهقرغزا اك« تارفدربكش رسربىسيعو بهو ىو ا

 هللا ىف هللا لو -رلالثام لاله نال نع امجرثم لا (ىنعلا)
 نم لاح نوكيف

 «أر لع تارقلار م همجي مالسلا ءبلع ىمبم ل ئكوه
 هيلعىدو رايثاا لسوناهلاءر دك: اذا هشطع: دايز نمتاشطعلا لساملا كالولاو

 يل كلابقا نة هلا نسح هجو ىأبف ششطملا لأ مانو قولا نم فوم ل نكيرو
 ديوك 9 ىو:ثم كلامج قدها ثءبب فيطاو نسح ىلاماذك انأهلا

 دج لوقي (ىنعملا) دب نومأمو بكس شراوه دو. « ىدبنوزغا شنبقبركدجا

 نم نءأو هلابك «اوهلا سفن ناكل ناز مال. هيلع ى ميع يي ناكول لو هيله هت ىلا
 هللالاق ءاوهلاف ىبراطو ىاربلا ىلع تبكريفال جارمملا هليل ىكسس موهاك تامآلا|

 قرش اكو نرادقم لهنا ىلا لو بولا بيس لكوتلاو هب-حو هذه ىلء لكوتب نول اعتأ

 ةيلقفأب (ىنعملا) «مدشبهتموجارعبشرد «مدشبكا ًاراوهرب اكن مرسم
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 بر او: دهاشلاو ةبحاصملاو ةبعلا|دجاووابل اط تنكر ءاوهلا ىلع ابك ارتنك جارعملا
 اهزنم ىس أ رنيعل قات دهاشو شرعل ا نوف تدعصو توكلملا ىلع ثريعر قاربلا تيكر ىا
 قكاعج رمت "تاوصالاو فورحلا نع ىرادل اهمالك تع ماو تاهل اودو دما نع ًاريمو

 اردوخ باوخزاراتسجو ديلب ىروكىسدشاب نوح تفك ف ىونمم لاف لالة صق
 0 ”سجغو روع أ بلكل اذا بألا لاله لشمم (ىنعملا) جديدربش
 انج هنإل ىوتنم اعبس هسفن بلكملا ىأرو ماسنملا نم طنا
 ال عابس عدن ا عبسا نكن كي ل(ىنعملا) يب دنكبش ناكببو غابت
 ا ف يلق دسأ انهو نوع ودايما ولعل لاح
 اهب ترص ةيف او ةقب رطلاو ةيحناو نعل فراعم كنب ألو برابانأو لصتلاو
 سفالا سواسو مم[ الو برا نم ضرعأ الفا ثيحب توجو تفظن ينحاروسجوامادقم
 هللادسأ ىنال ب رخعا لهأ ىتلب انمىلءردقيالو رش برحلا تال آن مىلل سيالو ناطيشلاو

 ىوتثم * ايلوالاو٠ايبنالا نر اةملاحاذهو اهلوسنعم فويس ارسكستت ى دبه
 ىمعالاكانأ (ىنعلا) مرا .وغابردداثكبا ومش « راموسمش نور مكسشاربررك »ف
 نا مللي كذلاو ةبحلا لئم هتطب ىلع ىشعىذلا

 دكا اخ عسلاوناتسلاو

 .ثنم

 مركسلا ىأغاسولا ىف هسنيع تع
 يء تتغن اكل ىببح اصهف ديحوتلا ةغي حورس لالالا
 نآدوبنوط ىوثم لاق ماسبلو ة.ناح رافق

 كاذلاح نوكيا ,فيك (ىنعملا) مد بسوفو جويس لد ديهر فوج زادك توج
 لا اا نار ف ًاغالئذلا
 ةبل سم نماجخ ىذا ناف“ انغلا دع: ءاغبلا ماقماذهو ةيفيكصعل ريغ ى ا بوما ءايحلا

 أرك
 هج شناوخ درك» ناكم الرد

 ارا ةيغيكلا مدع ىلا لساولاو ةغيل !نمىجانلاو (ىعملا) «ناكسنرجا وج
 ىلا ةالمرتر'ا ةيكللاودوجولب لا ابهر ةلأحاو ةيغبكلا اياعنو اسبهاو

 داشرملا 0 ةينبكلا نما ىذلا الاذو (ينملا) يداو روس
 لبر ةمعحلالا ميمسانبال ب الكسل نان هيساش ا.« ةسب رثلا سق ان بري ىأ امظع مويطعي لماكلا

 اقاوم تنل لالة رولا : 1
 هم كوكس



 ءانجلابدسقوداشرالا ىدتالىأ |ةروسلا»ذهأر قتال ةوقبدصت هنا
 مالغىاننكانم فص نون » مامون ىرا لف يفوح زا ىم ةنا

 مالغاي ةيغيكما ةباثج ىملستغتالثلنا مادام نط انة يفيكملا ةبانج ىف تنأ نما (ىنعلا)
 نابيس امهر انمل ابو اره اطةراوطل ناندا ثرالا ىيدنالىا فصلا ىلد افك مش نأ كلاب

 ثبام سبب ةراهطلا ىلء مد سو هيلع هللا فسم لاقي وئعللاوةب روسلا قازرالا عيسوتل
 فنتك اذهلو ىلا لرشدلا نم نط ابل اربوطت ىف ةنطابلاو ةموامعم ةرهاظلانق زرلا
 | فسنةر اهطلا"ارجا ىنعيردصم٠اطلا مهي ناميالارطشر ثرو مطل مالسلا هيلع لافاناعالا

 ناميالارطش اذهرةومألا نالخالا نم سفنلاريهطت روهطل لاق م-هضعب وامالا
 |ررو ول هنلا نا ماللاديلع لاقو نيرهطتملا بحبو نيباوتاا بيهللا نا ىلاعتهللاىلاةلماكسلا

 |رهطمءاج نادبالاةراهطفةر اهطرئارسللو :راوطر هارظال ىرشملالاناروهطالا ل ببال
 اجرتمان الوموا: ديس اولا تاسالاءذهو لجولار* ايما: جل ملناو مدنلاب بولغلا ةراهطر

 مكمل نم ىجاشلا لماكلا لام هبا

 تايفيكسا!لهأو !وماعل ىل_ءاباايتتبا بذبكلا مدعاوهوم اكمال رغما ةيفكلاوأ
 | نمايفعاذلغل ا نم هك يأ مويس جلب الكى طمأفءا

 ايف فيكو مدر ايغالا نولونج ترسو ملن ى>

 مديلبا رك » ىونشمدوحولا هانم ةلرءرمطن ى- كرك ركب ودل ناسافكنررلا
 نك |نا كلواماي (ىنعلا) ) «ناهجر دمت اون« حسي تارت نبا » تاهثىامفيظنروأ

 0 ةمرادملانانأر قاملاهلاىفْئدىأدعباذمأرقأالاجنوأ انيظن

 دوم هدرك انلسسغ « باوثر مزاهكفوك | سصونإط ىر 2ئش
 | ضوملا «املبهذنالر فغأ لنا عمباوذلالجالىإلوفتتنأ الثم (ىنملا) 14 بك ضو
 تسيئالايق ضرع دوزرنإل يتسام رجا ضوم ايل ما 001
 بارتلاالا نوكي .الضوملاج راع ىف لاخلاوا (ينعلا) هب تن ايديا ضوحردوا كره

 للا _ةغالل ضوحلا لخ ادوفأب الن ملكت را 0
 | لوةبهنأكةيهلآلارارسالا»ا<«ولمملا«اياوالاو“ ايينالا

 |ربهطتو ةايها«امىلا بر هلا يث الملا اهرظنوا 0
 نمهبريسغلرسهطمو هذ هنبا هرمسي نم لكر هاطلا* ملكى دللا لعل انام حو رلاجبلقلا

 « مركن ب اراسجب دش ابنرك ط ىوننمابئدب قبب هرسض وم قأبال مكن ةيحورلااولالا



 م0

 ارم املا كل: نوهومركلا! ذهءايلل نكي مول(ىنسعلا) 6 مديمدارشبخ مدر ذيوك

 م واديوابث رس حر اترمح هوا ديمارو قانشمرب ىاوإو ىوتثم ثيحلا هلاذ ليقتانقو
 ىو ذب دبالا هتريمح ىل_ع ةريسح هل ناك ل هلم اوه ديما ىلع هاو أ سثملا ىلء هاو (يعلا)

 هسقن الا لل (ىدملا) يمال !اودريذيارئادبلي رك ه ماشتحا دس مركدسدراد باول
 فاطلالا ءانيلابدارأنمال-لاو فاظنلا :لاريسغ نيستل ليقتا ماشتحاةئاموةرازحةثانو

 ةيئاسنالا بولا ةروطا ا *ايلوالاوءابننالا بوات ض ايح ىف ةءدول اة

 نكسلو ةريسح مترسح ىلعو مولماىلعو نا
 بويعلا ثاولأ ن نم مهغنو 1 مهرهطباريثك اما نحو ةرارحل-بفيطالا مهراوأر ع
 ىمعتالو دسعتالهتحرنالةرفغمو ىقلاعتهللاةحرءايا اي دارملا لوقت ا نكمو بونذلاو
 (ىسعلا) 6( رويطلارشزات تت ابساب ٠ روي دكيفلا ما قحلاءايشىاو ىوتم

 شافلتا ىعسامناو شيف اف اروبط ىارويطلا نمُك ظن ام هتلارو نيدملا عاسح نما ءايضا

 0 تاتنعدقررغو

 'ريسبلا 1 يعامل هرم
 درا ةرثكا سهدلان اكىاشاغمتا ىلعةروتسملا

 «. باتآىورشيبدربت سجال ىونثم ةريسلا شاف نع
 اا ةدازربغ سهذلارومادق باحلا نوكيامو ىلا يبان

 ا و مل

 ديشررخ درو ىوننم شاف ةلزغجوه ىذلار ظ نعهفشع ةرارح : دحو ءلعةشعشة دايز

 سمئ0باطااضبا (ىنهلا) م تبشر ت شاف ىوزا بيصنيإ هتا
 لإالاو ساغلن او ضرالاو تاره -ل ارويهتا ىل اهتءهتلا لاق ىلا عتق ارون سهلا ةلزنعوه ناو
 ءدرمسفايور هيسأب © دنا« دئامءدرب دعب د ردنوجر دره ىونشم بيصنرونلا لاذ نم سيلا

 سهلا نءباطادس و ايتاب لبق او شافما نمد_> اولكنوكيال(ىنعلا) جيدا
 اذكيااعلا بر رون سعشلا با ناك خاب لعا اكماجوا ءجولا دوسااناقابوهمرجال

 أوه ىذا !كولاروبر* ايش نم4ةه-الئذفاو ,نيملاعلا بيرو ها ةرهىذا

 نوكينااما ىلاعتهلارؤ نعدسيءبىمعاىا لل ليقكرأ شافاناكوهف:ةب وئعم سهما
 ماسسحإيو مظلل !ليللاكةريصب الدوا داماك ًايقابانءامور حمس هارون عا ذيعب شاقملاك

 نيم



 (ىغعلا) مدافو سقتزار برود يفودزا .« داهتادنرادردبو
 امامي رهالا بك ناكولو تاذفا دامت

 ,ةعيفط او نطالاىفلالهلا كلاندال(ىلا) « تسب روآم ب ردن صفنر 1

 لاكلا ىفار_سيىتح مي ردتلا تآرهاشتا فن اصةتلاو صنلا كاذو ص ةثلاوتاسقتلا

 ٍبشديوكسردول ىو:نملاكء بلا لوبامرابتءاب صخناا لاف هيلا لوبامر ايتعابديعسهال
 ىطعب لبا ةلول لأنا كي لالولا لب (ىنمملا ) رجلا ٠ ارهرشبش
 ةسفلاو مهلا لي زيىأ ع رذتلاع ردتلاو ىنأ 21 ىطعيو معي ىأ اسري ردتل!لجال

 تأباعغنواحيرفتهينأت ىىطعبو كام ناسلب ل يوالوالا ىف 1 قرتيد راى ألالولات

 ماب كفر ناوترهبابهباب ه ماهو غكادبوكق اتردإل ىوتنم اهلعتوابردلوشي

 ماعلا لاوحأ نم لرب _الن ملاح نات ملعتلا رحل ىف_غلوةيلالملاو (ىنملا)

 ةجردقجرد دوعصلاب نكي عاتتلا 5 ةوهصا !نارءا رومالاعميج قالسعتتمو

 هشوج هلاداتساو عردباريلي دوو ىوتتم كا فيبر لثم عرشا هاو عي رذتلاو ف أتلاوو
 ةفرعملاو ىنأتلار عردتل ردقلارغااعطلا خامل ايف(ىنعللا) يب شوج هاويدميلف ديانراك

 ةيلقلاو ىمأ لع: سود هريدة: شوج نا ىلءراكالالو لءءال ىأت النوم اية. /1ةيلعلا نام

 خيط تدرأ تا اذها :ناطيسشلا ن ءةلدكل او نمحرلا نم ىنأتلا نا .تتنأو ماعطلامسا

 هلو ىونةملاكلا ةوالحدصل عردتلاب هلغاو نعل اران .لدوجور دمشق لدوجو

 ار.اتالءورج وحلا نكيرلأ (ىنعلا) ينل عهىف نكي ءظا كيد و كفيل دويرداق
 ليشدارأاذاه أ امنا ىوخ ىلءرداقوه معنةظل ىف كإذلا قاخ ىلع بيرالو الب

 بيتها ماعفلا ويلك ه ديشكر دارت زور ششارح سبل ىراثم نوكسيف نكد
 .ةدرعسلا ةروس ىف ىلابعت هر ىودف ىلع مامأ ةتسىلا امصمعتازع نا ئثىالدعب (ىنعلا)

 ماع ف لأ ميك ديغتسسماب لاحاو مايأ ةتسف !«يبامو ضرالاو تاوعسلا قلعت ىذللا هللا
 نيدلا ميغ لاق سفنالا ىفر ةعمالا اهرخآو د الا هلو أ نيلالسخلا ىف لاق ة

 سفن نمامويبامر حابشالاضرا(ضرالاو)اورالا تاومس(تاومجلا
 ناوي ثابتلارددهااود اما نمسانج 1 ة:سف اهقلخى !(ماي[ةتسيف) ىسلاو



 اذهل

 اررةيطلوهوءانخلا شرع ىلم ىأ (شزعلا ىلعىوتسا مث) كالا ناطيشلاو
 .هفدرك,ذامد اما ىل_هرداق هللا نارمبخ تناو ىهتنا ةطساوالد ىنابرلاضرغلل

 هللالاق هقلخ نمدسحا عتيل ف ردنتلاو ىفأتلا دتءنرلولهنان هلعو ءةمككرع ثمهي ردالاب مهل
 ىب ذه ىلع ىتجربش بسلا ن كسا ةباد نماهل ع ثلرثام مهب ساننلاهللان_خاوئولو ىلاعت
 (ىنمما] يت ومتآرا ثزاهي ردن ناز « تسهم هنردلا هجزال فط تاغ ا ىونتم
 ًالاذتداع ,ردتلاوىأتلا نالرهشاةملنىف تناكبد-ىانم مالا محر فل غطلا ة-قامخ
 كدئاذلدلا لكتاردلا « دول يصلح ارحمه تغاخ ىوتثم مظعالاناطلسلاوهوهملا

 ثيدطاىوق- ىلءاحاي سيدبرا ىفتناكببسىا نممدكةفلخو (ىنلا) هدوزفف

 هللاا.هدازو لامملاو الحلا ةفسىدن ىاام ايس نيعبراىدس مد[ة:.ط ثرجخوهو ىس دا
 دثعا لئاغااذهايف ةرول آلا ةداعا تاع دات مدآانديسد-ىفىا اليلف الام نيطلاثلا ذىف
 ىونثم نآطيسكلا ةغس ىهتلاةلحملا كرتاو ىلا عتههافاسوأب ف صتاوىأتلاو عي ردتلا
 سيل" (ى#ملا) م« ىتخاسىخشوتار دوو ىلذط و ىتخاتنونك اكماخىاوتوج فط
 ةدهاجملاو ةضارلا ف تءرشو كولا !لميقتس من ثءرشام لوا نآلا ثاناف كلم ىلا هاهنا
 نم أتلانا لدعت ملا داشرالا تيءداو مك كفا تل ىدنبم كل اول غط آلا نأ عم
 نوج ىديودرب» ىرتمداشرالاىد 2313:3113 |ااي يلب فيكن ةيهلآلا تاداعلا

 تدعص ولسا ى ان دتبما. نأ تس (ىنجلاز: يتمم ام ىابارثءك و همه وفودك
 ىل_«ثردسآىاراعم ! ىلع عرمتلا دوعصك لمكلاراصتالا عج ىلءداشرالا كئاعداب
 ىا ةم.طل ارداهملا ىف مدل ثلنبا نمل اعنل فس كناكمنا لاه او نل:ءلكلأ أوهىذلا

 ىلع تاتسحتا(ىنلا) م راوعرتمسهثلمرقا ىاىدشرب « رادو اتش ردربئدرك
 :ىذماعرمتالا نا ىلع اولع بهذىذملا عرفلاكربت> عرقا تنانمايناردجلاو راصتالا

 بهذ عرملا ناك ى 3 2

 بايسالاةطساوبابلاءْل_ةنّدك ماضي لوذناب تناناردلاو راصثالا ةطسواواع

 .ثرالؤاإ ىرتشم ايندلا اع ولخىلءترد تو لاكلارد اشرالاتيعداوةرهأ
 كبكرم نكن اوالؤأ (ىنملا) «ىجدزغم ىوالا_ثنرخآ لبا و ىسهنورس بك ع
 ىو باالب ف شان سمالارخ [تنا عر لاب نكملا .-11 لدعم اورسلا ىأ يمهسل اورنسملا
 عراب (ىنلا) .عدومن لسا دو هنوكملك ذا از « دوز عرذىادشدرز ترمس نر

 انياصأ نكسعي لو ةركنكن مناك نوللا لاذنال رغ_ماروذلاىلسعرا هرضخالاكنولا
 تادامسملاو تانابنل اوردملا ةباثم مه نيذلا نيديرما ىلع تدتئسا لوضنابلوقي هنأ حسم

 ثبهذر



 قفلأ

 الأ ليكم فا انضرفولو علاوي سئل نءالمالا ىلع تةوذتو العالا ماقملا ىلا تيذو
 عرفتك ق اب فش مورح الارخآت نأ ن كل كد مدخن لزنتاب وبحت ىسم كو وريسلاك

 رنكارو ىدرعثنري ه نالك هلاسدؤو ىريبكوبإط ىوتنم
 نارفعز ةولو دعضلاىلا نثنلاباههجو ام ةمدج ىن هع نالك ةئسدو»-.ئازس زويع
 هرغشرم نوجا ىونم+نعثروي ىعم بك لاب هولمعتساو ضبقنا ىاد لما نش لاشي
 ارفاسللا لم اعل مقل( ةرقسلا) « ىو وش“ ءائامدوىوردشلبل « ىوتكوتواخر
 عامصلا لات دعمت 1 ىعمبواولا عابشاو“ اناا مشب همعتلا ىف لات(ىون)ةر غلا تيعس هئموا
 يأ شعب قوفهضعب ناك اذاةدوهملابرمعبلادبز فصوي دفر ةدوعم ادب دشىا ططقدم»

 تقلعوتيزاذا ةرغسلا سرر ثاههكتوافادعزومتلا كنتو (ىعلا) ىثتو فعاضت
 اهرعشو ا. ولربفت ىا عاماو جونا بم يفك نوجا ثان ىف نكسلو فعاضتمود عقم

 دشريشنوحومر شاه ادم تخير ف قرتلحتا لري عامملاةذا ن كلو عاسجلا نمتيبو
 ضر راماهرعشو تطتس انانسانرخلا لن (قمْلا) مي دشرييغن شه رهو نادت
 توهةوىوش ثمل ىوتم اريغتءراس اهل سح لكو سرقلا لثماهدقو بيلحلا لم
 ةوهشلاو جوزالاهبحتو (ىنعملا © مادعتشكمراب هراب وديص شع ه مامت شدرحو

 جوزلا ديصلة بلا ةدايزاهل ناك ولودا هزي ثقو لك عامدلا ىنءاهصرح ىنعي مامتاهسرحو
 نوكيئملاهلاو نما سم ىريإل ىاةعطتةعطتراس هدئاصلاو جوزا ىرثثللااهذف نكلو

 كانو (ىعملا) مب تلي دنبر درب ىشتآو ىهرىبهارو مائه ىف رهط ىونث .عامسألا دس
 اهفئئال ةفراتردن تضةمسجاراو هب رطألاغبرطو ثوالباريطهب شي هلامزرملا
 بساون اديمقشاعإ ىواثم ىمعلا لذرالاهوسو دهن عامجلا ىلءاودرح يفخدئامالىا
 سبلو نالوماو نا دوما ةةشاعزو علا ثلنو (ىملا) جب هلىانرسو باو سمز قشاعوهنىابو

 يمزلا قشاع هبي اهلاحةل [ىالجر اهل سبلوعامجلاوروكانا ديم ىا لجرالو سرفاول

 اننا دوج كريبزد صرح ىومةخشل ا ىلع فقوتيرامزملا خلا نا ةذشسل الهنا لاملاو
 تقوف صرحلابدوهلاهثلالتنبآل (ىنعلا) يدادنصرحنبآ شاد هك قشىا هب دايم



 كلانملا

 شاهق

 دولاب يلب قيليالا ا 0 ص رض كلاس اسال كاذ
 دبع سعت لات إو هيلع هللاىل لو -رلا نالمهريغب تيكف مهرغكو مساس عم

 .اامدركم ديم كن نوح سىاهنادلدتحرإل ىوتنم هتطدسبع سعت هجرفا
 كسامراسو قلما لرت انما تطةساتره بلكت اراسامل (ىنعلن) ب دشريك كرس
 ايبيكرنافسوريكن يكرس ناكولو تاناو ا تال ضم عنقو ميلع لها نم قامة رث ىأ نيفرسلا
 ثوروهو نقرسدلاهب رعمنيكرسلاو نيكربسلا لك 1 هانعمانه نكمل نيكرنمل اك سامهانعم
 (ىسعملا) م رزين اكس نادند دره «ركنار هاستسشناكس ناو ىوتنم باودلا
 تذو لك ىف نيعيسل اوأ نيتسلا نسا .ااولسر نيذها بالكل !ءالوهلرظتارظنلا بج اصاب نكلو
 ىرتثم: تاساتلا نمس فاو اشعّدح اودشأ مسوسار ارضاو ساتن انوض بااكلكمه

 باكلا (ّسلا) مب شوي سلا ام بتضيرارالسب»
 ساملالانيسباللا نيمرهلا ا بالكلا هذه ىلارظنا نكسلو ب دبىرعو هفوم هدب اي نع مو مهلا

 صير سا نكسلو هفوس هنعلازهتسربك اذا بلكي انا نسلاربكم رولا رهوج ا لاق
 يخنق تمد ل ناك كتل, ررل اوبل لت اندكييرا تسرك اكن

 ذك (ىنلا)«تسفلص ار يشغل 0 اتكرر ةبامهكىر 0
 زواج نمكوف ىل-ه باذع ىأ لس ئئباسةنالسكينلو فاسو خمبلام سأروهرمم
 راممدك شدس لا يي ماعم خول هلي

 ا نماريخ ءاعدلا اذه نطو لصفلا هذ
 5 دافأ تمل( جكس
 اري شودتملانيهالاءاعدفلا اذهلثم نظإ هج

 ينفي فك شوأ «داعمزاومر سالب ىديديرك ف ىوشم هريخ تولاغ بؤ: ترثك ص ملا

 داعملاو عمج يملا بنا اهيرظنو ةرعشس أر رادقمداءلابناج نم ىأر ولو( ىلا يدايوترمع
 أرمعلا لب وطا كنك اعد نملابن لا ىلع سيرحلا بلكلا كلاذلامالاؤسلاو باسلاو

 ارفالبك نك شيو ردتكن اتسسادإل رضاح سما دايظفل نأ للا لاوبااب
 امدىذناشيور ردا لاذ ةياك- ناي ىفاذه مي تاس ينام ذثمال بارت ادخ هكدرك ا هد
 ليت نك وو ىوتنمةمالساب كل ابعو كلهأ ىلا هنا كا هاالثإةىنالبكنلا هسجار اولا لاذ



 :تماي لاتمج اولادي نم
 دارو العو لج اا ناعت لايداراف ناليك ىلا بوسنملاىدنفالاو سيئرلاىأ هجاؤالنا

 همز دىأ داس راخخآ اروح ماءديدنم.1”ثتسنارا نان ثشك 8 ىرتكم لصرأناسرب

 ىذلاذلاذناملثا ناكنا لئاسل ابيت لاقءاع ملا !ذه ىناليكل ا هجاوملا عمءامل (ىتسملا)

 لادلارسكيمثدإبهلىتلساكلسوأ ابارخ ناكمج اوما دلي ف ىذلا نامناملنانال اي أراثأ

جرلا بلل التاو هوجو ضمح ا نوزهل ىعج اهجأر فتن ةيمعلاءازلا عفوتلسمهملا
 عو

 لزاندوىلاعرا شفرح « دتتك لذايناسخ ارش تره ىونمم هببسوتاغالتا ىلا

 هجران ااك نيسظعاولاو ىئَدحلانورمع ءاهمارءابندالا (ىنعلا) يدتتكا

 ىلع نوردغب الر ءاهغسا !اهلذرتس ةبلاع ثّدحلا تاكو فرح ناكناوب ,لثا-اارةىناليكلا

 «ايىز رددرهحارخدقر هاند ةيدفدك-:از و ىوننم اهانا نمو (ىةتاقد مهف

 ادهن ردغي ريم ئاوهرأ بالا نال (ىنللا)
 لدي ابل اناكنيعمت لا ممهردتب نيظعاولا

 سلحةكتوج إلا كم مهلرغعرذ فق وئنانكام كمل رانم سانلا لزنن ناانمأءاردنالا

 ساما نكرلال( ىنسعملا) يي تسبن هرليسلزانو تس ثيدس

 ةمالملااهانعمر /!يلانركسو هيسيراملا“ ً 1

 | رمصاقو ىفدو ىل ةساذكن مي لاس نكي ان لإ ااانهام.داراو

 ىلغسلا مالكأ !نوكيىا *ىنالا لزانلا مالكلا نم جالعالةرورهضلابذ ايلا ةع صفانو مهف

 داشر الى اعلا «ءالكنملزغتا ل مهفلا صقانو لمعلا ساق ن مولد الهنال امزال شيلا

 كلتةةسناسف اذههزر# بولاق ةغلابلا هةر دقممز ولا ةسفل ملي عنما

 (ىعلا) « دىزاب هز روع ةناسفا ىوس وركز اار نض- نبا نيهنانساو إل ىو:
 ةصقف ع رشاو هعجراو نهرلا لاذ نممالكلا اذه ذو لمع ىنعم“اهلارسكي نيه

 لاس زوتش مانهنب وت » همت هرنيردو ث دك نام نوجإل ىوشم زؤهلا كالت
 انركذاهرك ذم دغتملاةئلازوههلا كلتدا ال لاف اهملانو م (ىنللا)يدررخ

 ةنوهيمز وعلا ةسق تبقب و عباس: ضعي تانملا هذ انلغ تشاو هانكرتواءالك نسف نع



 مم

 قلاحلاو كول! قاضشوانسمراسالجرنااللامتزرملا هذهنمدارا ا اخا الهدعبخ

 ةنسمةزومك ينعم فو وفالحر ةروصلا ىف ككولواز ودك هعسا عشذ لحرب سيئ قب ىطلا ذه
 لامس أر هل سيل هنال(ىنعلا] مب ةياملوبقىاريذب ىف ه ةيابو لامسأرلرواسعىنإط ىوشثم
 أرهلا لامسأر وهىذفلا لاملا أرمي الاي دارا بالامس أراوهسبلو ةسترذفالو ىورخا
 هي رطلا ىف ل هيولو هرمع ىف ةد_هاسجلاو ةضاررلا ىف سلو سوولاو ىوهل ىف هسعيش ىذلا
 لالا اذهرئالوغي أك ل امحلاو باغااردكم قب وبلةلاةوأف نم جيف ةبتسعاملا
 سأرلو رالي #تسلو نيفبلا ةبترشل سيلو ندذامسأرشل سبلة رلاز ربهاب رؤزملا

 يبى تك يدعم ىفو ناعمو رديف « ىثوخ هدنريذي ىف هدئهدؤإ» ىوشم نيدلالام
 لويمتك ضلالات شيو د شرما ةطساوب غنا ضينلا ىلعمر وز شلا سيو( ىنعلا)
 سيلولومتلا فر مها ةراساملمتمالو ادييمتسلواملعمو ادش متل ةرمس لا زودت
 وتتم :.لبافوادا دعتسا دج ملواداشرا دشره "نم لبغت ل ىأ ىئدملاّرحو بصحالو ىنمس لي

 يشلا كاذر(يعلا) و ركفىفو ىشوب فو شهيف « رسب و لع فشركف ناي زفف
 يلو جاستا عمتي قا روسودنأ ةرية فات معن قامو راسل هر .ءلروزملا

 ىمم مكن مس ىرف- ىلصم ةرخآلا لاوحأ « دهاكشب ةالاكمب زس 4 شيلو هب الردي داعم لم 4

 ةركتلوىأرالو لم ناءاطلا ةمج نس“ اعاطلاو رارمسالا نم مورعم
 هزابي د تسدتكشب وش وت هزانر مباح قوزابت قبل ودم ةبورخالار ومالا الرا دن
 قال محتل جالو ةبححلاوىثعلا لجاللا حالو ىلاعتهقع رضن ريس ازوهتيل سيو( ىنعملا

 !!فعاضنمو ىنم لصبل لا موهف تاوهثلا ىف هرم فراسوه لب تاضاررلا
 1ذلاذو (ىنمملا) يب ءآو زوسىفار عبس نآش نت ينو ءارىاب ىفوا «ديربب ىهرفط ىوتشم
 (سيلوةبورخالا لزانملاعطشي لو تاماطلاب لاجرلاغلابمل بول ىذا داشرالل ىعّدملا

 :تالاح ىلا[ ميل سي مدو
 ضيفلا نم عرح رطا لشم باقل اةوسقب ركعموهرب هوا الوفسأتالو قارتحا الو ةرارج

 بهم نالالشلا لغال هتنراةعوه لب ىلاعث هللا*ايلوأ نءىلوفرسن تحت ل-خديإاو يمل الا
 تساوى هج ره هاغنآزاهكش يب وردتآة سق

 « ةناغىر ددسن ئاسإل وشم لئإلاشيورملا داراواله اولا
 بلا لأ نملأسلئاسلا الاذوت دب بناج أ لئاس(ىبسحملا) «ةنانزاب
 م تساانككدنا ى ةريخ « تاك اهخبا نان اخ بحاسث ذك ظىم رابخما



 ممدز

 انم بلاط هبا تن أ ئاساز مسمن اركب نبأ تببلا ىف ىأ اذه تيبلا بح اسأل (ىدعلا)

 يموهريخ طظنل تا ءزابللا نم هبل لأ ناكدلا تزيح ازيخل المت يبلا نوكي مزيكا

 قراك للا قيلت اهانعم تسا.نانو ماهفتسالا ىنعما ذو باهشللابف ةزمهلاو هلبالا
 مك دنا ىراب تفك د ىوث.ريفلا ءاداتساوزابملل  ىنعماؤباتنا ىلع تساؤلات ةضسن

 ازيخ ىنطعت ملاذا ثيبلا بح اصل ئ الا لاق( ىنملا) يي باسق ناكهت دينرخآت فكي باس

 را تفك رشا شنت بلا ذهانتي نيا حاملا ةةدغو قلو صأ
 بحاصا لئاسا !لاقو (ىنلا) جا ايس ثسه هكيرادني ثذ

 ام قسيقفلاىأدي هللا نمارادسق» ىنا تأ املأ

 هامة رش ىنطم!تبلط امىنطمت ناو لئاسلا لاق (ىملا) ]6 هعرشماب وح تسينرخ
 ارسل انتم الارخا ثببلابحاص4لامغ اهرشآو اتركم هركملا ءذهنم

 تفك لكررج © سوبسان نانزا تساوخردوا»
 ةلاضتلا ىلازعكلا نم تيبلا بحاص نم لئاسلا«

 هان تاردلا هديب
 املك (ىنعملا) ب سون شدكىو
 منمادو تفرردإ هلا وتم بامر ضو هبف نطو ةنكن هللاق
 دارأ تيبلا كاذفو ل.ذبص-وكيهد لئاسلا' لاذ(ىعملا) جيديرتساوخ تبسي

 زو ىل" تدح ناله هبف طولا وارسل بحاصس م ىأ كرادتلاب طّوغتلا
 تفك ىوتنم طّوتلا ءانجم ندير نو مخ يمني زيتدتلاو باوثلاو رجالا ىنمع :تمكحا

 باس أرامل (ىنسعلا) © ) عزك غرم دوحه ارو نيردات « مدان ززتت ذكى ه ىه

 1 ىلزلابمزداي تكس ا لئاسلا لاق هبطاخو هبتاعىا ىهىهىلاق لئاسملا لاح تيبلا

 ةباهكنوجإل ىر2م ةروصلا عيقومج ةومجولا ضمحعاب ىأ اميجأ تت ىغلا
 !ثيبلابحاصل لئاسلا لاق (يعلا) # قاسي ردياسب انينحرد

 طوغتل ا قئاللا تينا ذكسص ىف ةسشيعملا مزاولو شاعملا هجو ىنعمب ةمهملا ىازلارسسكي سوف
 معلا نماياا ناك اذا ناسننالا دوجو لوذي هك وغنلا ىنعمةلمهملا«ارلار سكيت سرو
 : تاك ة بني ملا دئاوغلاو هبورخالا فاما ن ,ءولمعلاو
 ةصخلا ىلاةصقلا نم حرمت نلاطبلا بسال

 ب (ىنملا) مب رارهتراك زوما تسد
 0 ظفلا الا ابل نانةيملآل اة ديقدبصلا ىزابكدي سلا هتمنك
 سفن نم اذه ىلا ايلا دوك رويال هيداصإ رئاطوهو ىزابلابهومسوهوبرهوءاسيلا
 4لالاّة لها موف راعماو را ارمسالل ارئاط لالا نيلوبقك نكست مكن ال لساملاو ةملكللا
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 28 ىرتش ةيملآلاةرد_ةاديف ىزابلاك كح

 ب نكت داو (ىنملا] جنتك نشرراهمثح تثقنب
 ءاجلاو لاجل اووسملاب نكتلعكيرهراسبأ تررون اعل اذهل تاوثح شتا
 نود هكى لوط هن مهإلل ىء كيبلوعفتن قلنا كلرطظت اذا ثيم لاسالو بصنملاو لالجلاو

 :|| املك ايلول تساتنأ اشيأ (ىنعلا) يدشهد ثني رع سفك ىوس شوكه دا هدثدنق

 اوعقسيل فراعمو مولع بح د تا ىأولاسا كلما .ءالكب اج نذالا ىف هنواركس لوطعبل

 هلال قلاش شوخ ٠ راززار قشاعدك ليلية نه .هوط ثةمفانلاتاملكل !ةقئم |[

 7 السالا نسح البلل. م 1 كيكو (ىنعللا) « داز

 ناورلا بتارملا ىلا اللصاو تأ راد قر

 تدان )4 شر كدب هوي سدو

 نيبلئطساوي سهل ةينيغيلارابخالا لال | لقنتز نزلا ناملسل ريغس نوكيا دهدها

 |قلمالاناسلب ألو“ 5 :كلاسلااعفرتلقلمالاكت سا اضيأو فراعت بول طلو باطلا

 تجر عبدوت ىراكمحر دل ىوتتم ناعت م كل هئالو مكملا كلوركشلا كلوش !كل

 متى قو راكعأ قرقعلا يدمي تنأف(ىنلا] مدير ةجابازو عم جوت ه دنرخ
 نياق كناتثلنوالأب

 اكنئنودوغن

 والا 3
 0 !الوردمال ل كالا ل يغبال ىذمارمطا او لك الل

 دوال اييسحلللا صد نروخ هوقو كنورخشي ىنهع
 ذى ه ىتلا لامعالا نأ ىفع رشا ولو نمحرلا دنعالوبمم

 يفزلاءادا ىهىتلا نونلا تب (نابكمان) مي ىرتشا هللاك لضخ نلكدأت مآرب نابكسان تاكد

 ةسايكلاو 20 عسب+ .«نزو ىلهوهو سيكم عج ناسيك نا ىلع
 ةاباحالب ىنمم ةيفاثلا وتلا هزل ةسبرعلا فاكسلاو ملاكي سيكسو» بلا !ءاكدملا طرف

 يجوبدعسصا مول*اكذالو ةسايك الن يذلا ناكسصد ن نم لهاا

 هلال شف تاكد مها ةءرح الو: ا, احال يذلا ناكد نم دعصاو وأ ىرتشا هللا لشن ناككىلا

 (مهلاومأومهسفنأ !نم ىرتشا هللاتا) ىل اهئ وة ىهو ةبونل ةرو -ىفةيآلاو ىرتشا

 لج (ىرلتقي و نولتعبف هللا ليمسس ف نول اب ةنجلا مهلنأن) داهملاكمتع[ط ى اهول نأب

 نابل يساناليسكا <

 مهلنأب مولاومأو مهغن
 ا ةنجلا مهلف ءادهشلا مهفرافكلا



 ليد بنو اهاوهةفل اختو د سلا فيس ةوسلابةرامالا سفنلا نولتةيف هللاثلط ق ىأ

 ىوتنم هرىلادبعلا لمي اجن انذد ضعف اهعمد ام اواولتقحلاصمىفلاملا لذبو اهتالخا

 ألك (ىنبملا) 2 خازن مير كيث فال خزا « ديركننشقلخ عك هلاك

 ةباثم راص يتحدي اتت تون سدد اطر تيدا

 َِ مشا نم هدضصقس يل ا

 لاق رار نانا دوف لم سلاما جار فوب 97
 ىويزوتلا ةباكح ىلا عوجرلا ناس ىفاذه يري ربك نا

 انل(ىنلا) يف يقسم ندرك الأب ورا ىوم ه فيرخ تأ 00
 ىفأو اهراب :اهنوكل «زومهلا هيا ذب رخل لسفوهوةمقلاءاملناب في رم الانا

 ىف وكت نأل + الاهج امر عشت فظن جوزلا بناج ىلا لابو سيرعتلا تبل اهني رخ
 نيكسملا زمر رلارك ذلزننيكسلا بارت غبلاط ىأ فيقسلا ًلازتئما ذقتسح ا هجوزرظت

 ةدلجلاو ولع نمءام ارا دف 0

 اهجاو>ر عش فيرحلار مثهبشنىفلا اًنوعلاكلن لعب هاكرك ذأ !ىهوماملا اهنعسضو يتلا
 تفركم هنيسآوب رسب ل ىمدنازلارعشلا نم هتفظترك لا بلو أاارق نوكيا بلاطلا

 ا هجاوح نم دئازلار مثلا فلن تمرر( ىدقملا] 2 دودراخروخردباراسات ه زوره تك

 اهزويواهدخو اههجْو فارما ماو وجو مادق تكسم للاهل يال مزوهلا كلتا

 مرطب مر(يغلا) 4 :شيورءرغس هر طنزا ديلا هنركسلك ٠ دنج وشم

 ترتسو اههجوةرنس تاغ ىتحاهوجز امبتنهدةرح نم مك (هرورغو اهرورسو
 ايدينا « دب رىئاجزا فصصم ىاهرشع و ىو لك عجن هدتسا لماع وجو

 كانوا مم لشر فصمااراثهأتءاقزوقلا كن( ىسعملا) م ميدب ن

 تعلق معدي ريىثنا ىلء ةبهذلا 0
 هحو ثني زكأ قيزلالا ةيراغلا مهلا عتب _

 دوش ناو خ هقلح كلا هدو ثناجبوا ىدرر فس قوش فرضا
 ىت> ارو:سم نوكي راشعالا كاتب: دعخملا ةمومأملا ةرغسلا لدم نكسعت ذل اههجوىئ-

 ىوتثم بيباحلا ىلع ةزاتمتوكستى ان املا :ل تان سف زوهلا كننوكما

 ةراكملا كلن (ىندملا) يدان ىرداج تس ىردكسنوج « داع ىايرهىور راهرشمإل



 اقتل

 ىو اهراشعاتطتساهرازاتطرنا املاههجو نءلحي لك ىلع فعمل اراشما تعضو
 ارادعالا كيتدعب (ىتعلا) ورفارطارب دينا هو دخاباراهرشع وا زايد

 «نيكتت[ى درك ت ساررداجزاب ا ىج اههجو فار لا لءابتت
 نيكسعنلا كات ءتهلسأ رازالا دع (ىنعملا) »

  تطةساليلق ةكرح نمراشم الا لتو ركشللاو ةلبحلا ةيحاسةرو طاب فاكلارمكب
 هيدا سلبا ن آرب تنعلد تفك« دان ىداو نفدكىىدب نو ىوتثم ضرالا ىلع
 اوو>وىلعرقتستملراشعالا كانو ةريثك نواف تعئطصا: ا

 أبا :1عارو ضرالا ىلع تطغسو
 عهساا لق (ىنعملا) هكدو رودي :ةيصتىأ تدك و دور هذي انمزتاوصمدنإلا

 دوبرالبديدق ةثحاتتنا نمايز وعلا بطاخلاةو اهمادقل ثور هن اهم ةنمللاسيابا

 همام ديشي دنيننبارمع ءمه نمل ىو !يلةناطلالدبدقلاك وام رقسو متم ىأ

 0 اي ا

 : يو

 ا٠ءايلارسكم(سيبلاو او( عاونأ ةسخوم ىذلار كسها
 . اركسعتام سيلباركسم“ ”امىأس يخف سيخ تنازوعابو

 ا زجل
 .٠ يسير هب عع رد لوقيو هيغسلا اذهل ثم حوبانالومواتديسف

 ىت-هللالامرتاحالطساوتاذك قرمست ىتءىلا (ىنعملا) يابح مىفاةسوىثورفات
 مفانملا مهم بلف امرت حازب زعتاقولافا نيب نوكشوابح ص اجب ىرقشنا ,كسفن معن
 نوكللك ارتهتس رب كنرإل ىونثم لاعتلاةبحرمكلرخ اتا لاطاوثوتالا /

 زولا ةيانع تنأ نمي دجولا عتاب و(ىنعملا) مي دركن نوجرع ف هتسيرب حاس هدركت
 نرألا



 : :الرضلا لم عوضولا وح رعلا ناكر جا هلسعل كاهجو لص هتطيرعذلانوللا

 كت اراد شل والصحي م لمكما ميبتملا
 ىأةيرامااراشمالاهذا در( ىعملا) «دتقردنااهريثهنياتمخرزأ ه دسرثكم زداج
 ةميخ كيلا لسبال ىمالاة بقاع سانلاداشرا مب تيهداواملمجالبا ,اهتلوغت ىتلاتالاغملا

 .وفراازوههلا كلن نااكلهحو نعراشعالا ثان عمتبارلا
 نوكننال هج اشملاتالا جرت لاو ديغيالر #عالب لد هلانالراثءالا اهم تطةساهرازاب
 .إل مويا سمللا ثر وني ةرخآلا ف مقئاما نوكيالو و لا عم بهذنالوالاح
 لاننا امل (ىن )يل 0 .دتازدوش امحرن ري اةكنوج 9
 نومدقتس الو * ةءاسنورخ تسي ال مولجاءاجاذات ىوعف ىلسع مق مهوقر هظي وق أب ليحرلا
 تسرد كاكا ه تسب شيب دبى ثوماخلاء وو ىمليغلاو لالا ةعلسر نأ ىبكدعب

 توكسلالاعكلبنأ لاري داس | لوشي هاالمو لج نحاس 0
 «٠ ارهتيس يرو رو دكي نك يسو ىوشم ذه تاعاذا

 ىلا ةيوسنمةلاغسب كريس لس لآةلاو ليلا نولب هردسر دك ءابف مل عرب
 0 0 يم هين رفا يدوي امويةقاك ذ
 )بوذا

 ثاناي رلاوةلزعلا ةطساوب تاك ناو فراعماورارس
 1 هقاالا هلال بلغلاةلاةسرقل امس ْيث لك انا بس تادهاجلاو

 اً. نمدالا (ىنلا ناو رسزازرمع ىاضازد 2
 3 رولا 0 تاب ةيسنوقلاضان تامر
 ىلا حا صن عامتساو دش لا ةبح [مجمل, ف يكف اهءرادغلا اذه يب تاذا ةيئامسملا
 رتشسة لالا تايلقلار .ءافم نوكستف ةناز رشا ةءلو ةوالح تو رثوو ار كيلا ىطععتا
 بيرم (ىندلا) يب زومتلا دربدراب جارمن[ هزوغد ثروخي لدبمدوش إل
 با حاش و ىمرمزو بل دمدوش إل ى رشم زومتل ادري جا ينحالدبم نوكي

 ادب اومتلا| انثءاكحاملاءارا 0



 المش بح بسس زوهتلادربكهرابوه ىألا كحا لماذهايغةيهلالا تامشاكملاو

 ارتحالا بيسب لتلك نسبا كلدوجوو قونلاو قو اةرارعج ارت ىلع ب رق بولا 2
 ثونكا وجا يرش ارش ىلستلتهازنر انسح

 كنامزف ىسملالاءاضقلا ةلباقم ىف هل تملا
 ىقهفرساو رمعلا دهن ىأدقتلابلطاو ىشما

 ةريسلاز وباب (ىنللا) يىشمام نك اهر
 العن تلعن اذكى شاملا
 تسينارتخرنو و9 ىوثمر شاملا ل دقت عبضنالوةموبشلا نامز ركقتتالو تاماطلا

 نكيولاز وهلا ذم
 ناو ةرنج كاجو ىلءعش

 | تادشا يمأ لب ديت ادا دهسا

 نمةصح هل سيل عبقاهل سأ

 ديماوردبيبط كروضر نكت باكح وو فزاعلاو

 كيتا ولي ىم ةمسلا لمأ ب يبطلا هينا ىذلا ضر

 بنا .بهذ ضيرملا لاذ( ىعلا) 3 7 بهم 9

 ' تستسدالر هك وب لدلاعزا ىوشهك [ضبنزاتإو ىمىةشىلار ظنا بيلا هللاقو بيب

 ديلا رعنال ىلق لاو أى لع ىشبن ناكرح نماظةينمنوكست ىت> (ىنعملا) «لصتملداب
 اف عرشفةرعملاد اس ةباكملا نمدوصقللا ناكالو نملابلا ناوئهرهاظلا تالز متم اغلاب
 مي لاصتا شتسادابهكوعوز « لاثموز ىهاوخ تبي غل ددكتوج إل ىم لاقف ةساا نأ

 هاذ بس ىتالاثممتمدا

 !(يثعملا) يدي د ىهاوخو هن هنوكلكء اووي ديا فو خرد
 درأ تا ميابسأ الو نطاودادعتسالا لما ةعيوطشلا نامزيف كل

 7 ذايبطا ١نال دوساادا دمميلم ضف.
 دركي الاصيفوا !ةيطلازول هبلم عضو
 أ نمإسالا-لصحالو ىملالا نشعلا

 .لطنايغختو كرست نءابئاغىأ ايي بلقلإ نك ال (يملا)
 اللالا لاذ بلطاو باقل لاوحأ ىلع علطتو ف: لاسملا لاصتاىذلا كاذن معا

 تاغ دايإب رم لاقزباسلاتيبلا نوهةمتائالر دشرلاوهوبلةلابنارتقاو

 نيعلا نع ءاوولا ناكولو نيمأ ب (ىنعملا)
 اههربعولا ىعةقملانلاس فنلانال قرولا ةكرح ىو رابغلاىفاووارظنأ ن كل اية

 قمل دت_تقوتلهنملا حراوجلا ىلارطتاف هحالسومداف ةفرعتدرأ اذان بلغلا خياشملا

 ةىمىسو ىوبتلا د محلا ىلا أ ىذلا ىأرا سو هيلع هللا لس ىلا ناك هنملابلاوحأ

 زاإةنازووأ تسنيم زك 9 ىوننم هبلق عشاشحراوج تعش خوالارإ ,وظ>الو عوشخ
 نم أيت ااماءاوهلا

 شكر ش.:جورابفرد « نيماىا مدح ا

 الاغنال (ينسعلا) ملا ف سود وكعب ت كر شيثج « لامش
 اع



00 ) 

 :!اهلاسناساد بامثا! اوه لام فصو قاروالا كل كمت لاهل ب 8
 زاوا فصو هوكمكى اد ينار لد* ىث تس ىمداسفلا بناج .مأحالصا !بناج لئامو كلر ثم

 ةبحم ىف بلقلاركس لعل د ةرسكتلا ةرومخل ا نيعلا نأنةرومخللاىعالا ىاروم لا سحرغلا نمهركسفصو بلان هركسني!لوةتو بلقااركس لعتالثنا (ىنعملا) وجر وع سكر ث
 5 هوجو ىف مهاجسفو بر باهجأ نحف لاقو مهاهسب نومرحلا فرع كاعتهث لاق هته
 ,ىلد هركسرئأر هظي ىلاعث هللا ةبمجت تاركسل شا ءاناندوصمل ارثأ نع
 ةز نوح ) ىمهلاح هيف ف هشيو هلل أ بكار اركسهنا هتارونبرطانلا لعبل
 دالو ىلاعتهقاتاا :نماديعب نوكست كنا ال( ىنعلا] م ءازهتمو لوسوزا ىفادزاب «تاذ

 موديل هلا لسا لرسر تاز شم العر لج ناسا فواصل غياث وفم
 ءاطعأو ىلاهت هفاصوأ مهملعيلالو بر رهاظل املاع ىلا نال ابلاملاع نمل سرأ ىلاعت هتلانالا
 تارييز لدرهنز رب ه ىخ قاماركو ا ىوتم اووي ةداعلل ةةراخارومأ

 نات

 ملا فو ىف 0 د

 !لات راكب يرخألا ف نووكم قلنا ناك [اركسسراجلا
 ايلوالا نمل راي نآكن مناة ديد - .ُثمَا باع نكسلو ىراك:م_هامو

 نآتشك هللاسيلج سا ىوتثم تاركس سل هر هاهنا لام او فاو هللا
 تيلا بحاس نارانا نم تلعاذات (ىنعلا) 6تخردر .هس ول مي هيهك 5

 مدقو ىلا عت هللا سيلجراص د شرا نوايا هنرو أسمع ىلاسعأ 7 هلا فوخ نمرْكَس ىذفلا نسما
 ءايلوالاةبصسرا .ا نيم لكنا هثما ديعسراصو دم سزوظ> ىاولجا هءاتمىآه تر

 ىدا جر نكمزعمإو ىوتسفوستلا لها مساع هللاعمسلعي ناذارأ نمهيلعو دس
 ترئاوأ ارئاداججى ل ثبهذاةزمعم (ىنعملا) ي رعقلاقئايرص اياصماب و رئادز
 تابرح ا نع فورحبأ اذرخوأر وأ ةهظع ةيج ىمومأن ديد دس تناك اصعاما دامحلا ألا ف

 يهاذأت ءاديع قلأف اعتقل لاو هعيسأبء ادن الامان ةراشأ نمارديراس محرما ناو
 قرف لكتاكةاطناةرصلا الاص»» برشا نأ ىمومىلاانيحوأأف ىلانج: لاو ني_بمنابعت
 ثالالاتازمملا هذ هر اتخاور فلا قكناو ةعاسلاتيرتقا ىلا عت لاقويسظعلا دوطلاك

 نابزيرئارك و ىونثم لافاذ هاوالمأك ام ناك !جنءآواهثد--نمنانا رجم ة ايزل



 جورلا لءرثالا ثنرش زل ناو (ىنللا) م هطارنا+
 ةزهلا ترثأ اذان ةطاارلةينغ :تلصتاو تنراقح ورلا كن ترئأت ىأ ةطساوالب
 رقتال ببزالبا أنف ىرخ أ ةلاحىلاهتلسوأ داما ف
 لاصتالاو سنالار ه> حورلل: 00 حورلاىذرثأ
 م تسيراوتم شو حور هنآ هت سر اعاه ءرثأنآتادابحريوظ ىملاقاذهلو ىلا ءتهللب
 هناك ذيراوتم ةة سما حورلا لجال رامآلا كاتو .راه ثاداملا ىلءراثآلا كان (ىسلا)
 طظملادوطلاك املذت هرصلاوانابعت اصعلا ةروربصك تادامحلا ىلع عقاولا تازيغملارث لوب
 3 الإ هرمغااو

 اكهتران 5 لوز: منام زتادامملا

 منت ةطساولا ثانب و نموثلاحوراهارن
 منح( ىلا ييربمت ىالوبه قلنا ذبح ريهض دريك أ دماج نازانو ىوشم منو

 1 دا نرىاارثا لسع دماملا لاذ نم ءرممشةزععملا كن

 را ناصقتالب ىأ ىكةدحإ واع تأ متم ماعط ىاذنا ارا بح (ىنملا)
 ىلا بوسنملا ناصمتالبوه ىذفا ماعطلا ند مح ام ىأ ذبح ىنعلا نوكيفأ .تلل ىصتمو هايل
 ةهئاسملا ةرورخآى ىلاهتهقا لاق نانتس الر غاب الدمج ص ىلا بوسنملار مثلا نيسا .- أامو ميسم

 (!:مااولان) ىسبع (فوسربو ىاوتمكنأ ) نال ىلع مهت :مأ(ييراوملاى لات يواذاو)
 لعفب كا (عبطتسي له ميم نبا ىسدعا,نويرارحلا لاقذا) رك ذا(نولساننأبدهتاو)ا م
 ءاهحلا سةدئام انيلعلزتينأ ]أ ب ارخفو(كبر)

 لجأ نماهلاونس (ديرتاولات ني ثمؤم مسنكنا) تايآلا حارتقا ىف( هللا اوغتا) ىسدم مول (لاق
 (نيدهاشلا نما ملع ركسنو انتادسدغنا مفنوانيلا) نأ نكن (نيمطنوا+» .لعاننا)

 نم تدب ازرع نأ داراىلا

 1 نا سوخالا ضعب نم جارخخس ةغلابلا ةمكتحلاو ماعنالك ازيوكتف

 تامالاو ل ندد ارملا ضد. ن ءاهجر ق١ اهحراوج تاكرحو اهتتا أ تارابهبإ



 مهنا نالداع ال وأف «اهلا نم: دئام ىلا ىسعا. توب راوحلا لاقذا تاهرماا ىف مط اربغ
 هوبسنو ههماب هوبطاخ لمه ورايوأ هللا اوس ناولومي نأ مهلو.ر عم باطملا ف اوقفواما
 | لهاولاقو هللاعمبدالا اوض 0 .-الاومتو داره مأالا

 ةءاندرسمللأ ذ

 الو 0

 أولو نيدهاشلا نمى اديرئاولاع اي تيمتح انامما

  ىندصاول علومه ارك ذب ممبولت نانئما ناكل قيشحلا ناعالا زهأوةداعسلالهأ نءاؤنكا
 ىلااوجانحااموةينادحولاب نبدهاشمق اويكو هللا رونبر ظن نموللا ناختاءالارونبملا لور
 انمتآ اولاننيذلا نيزاوملاناعاناك اك هلوسررما اوأوهنلا ماكح الني صاؤاكو لاو لا اذه
 ةزيهمال أس ورلا «اذغلا ىسعناوضدارأف :ىهتنا نوطسم اننأباو دهشااولاتو يعيق اناعا

 ميجا بوسقلار هلا نيد نانرعلاوناقبالاو ناي الاهكتسس حوراو ,بلقلا
 لوغي هناك ةرهاظلا

 لاذ نسال يردن ومر
 ةطساو الب زيها امأ ةزهملا بح اهكتوتم دوو

 ناك اذا نامبالا | ذكر ذاحز مسيو نعل الا

 ءاذغلاو تاممالان عب ثودحبأ ىذغت
 .ةريمملا نموه ىذا ارم اك

 نم (ىسعملا) مب تايد نوح بلا ناجريعرب « 0
 ةايحلاببست ا ذل.

 تاماركسش اندقنار حاصلا نيتك عردقي

 ارارسأ السور بلف ىحو ةيناحورلا ذابحلا ىلا لسو بااطلا حوريف ترث أذا لماكل
 ةب اشم ىلولا نم ةمارأ .؟-اارابنعالا اذه ءتمأ ل ىتتاك هيون جشا ولات مغ

 يالالمزانمعاىوردفآغم ه ةلاخ غم صقانو ث سر هزم و ىعىبلا نمةزهتملا
 قرغيربءاسلا وذ سولملا ىلءردغب الىارنربط سةانلاورحب ثلا ىف ةزهتلا(ىنملا)
 هلصال_خاالءالاج ار دتسا اهل ةماركىأ رام لكو تمار ركل ىلاراسبال صتانلا اذ

 ري طلا قرغبال هناكف كلالهلا نم نءآءاملا ىفءامما ىلا بو#لاريطل نكس 4دادعتساالو

 ل مما



 كم هنال ىلاعت دارا ذاوم فمر هطام لكفاج اذخا لو ةءاركما اراها لم
 نرثأ اذان هحور[يمىفةيد م اتازمهملارهظنة دما ةةيقملا
 .سكم عماتلا ةماركت ان ةدحاوةزهللو .ةءاركسلا ةيةح تالا
 :نرئآأذان نامالا لماكلا؛ءابلاريطبو تالا نم صقاشلاصقاشلاب

 (ينلا) بى دمه ناب شع دقذلبا « ىرخ نر ,هنابشخجزمع ظ ىوتمتي دمحلا
 ازيع مرر يف لكل ب هحورن النا |اىدمم ثراو لماكل ك ىفةماركلا ىاةزهتملاو

 اعئتمو الام قلما ءرام نان ىلا «؟هللامرا نم مرت ىام دمه لكل ةردق ب تن كلو
 35 0 :روهم ةماركلا هتيعستر سنايبلو الوم مرا ءآرا
 ا ريك ل الدتسا مدرهر هاظز سب
 .ةاتنولك اسما دعب لل مو 2

 اهذهر راسي وسما !قءرها طرت الانال/ لا
 ايلا ايي دنس لءاكسل ا ىولا عت

 رعاومم و ار 0
 ارحاس لك ةء:هورصمن اا ةيفخم هتساخو ءانعمجالع لك( ى-لا) يب ىفوداجرهتعتسو
 أرحاسءنال_هيالرصملا لعشولا ذارحا ١ 1 ءاودلكت 7
 (ىنملا) ميك ش رانا تسناوي هجرك .٠ ىنكش را او لعةردراظ وجال ىوتنم
 7011 الاذاالرملتو هراثآوةاعفاىفرل ةلناال

 رع ا
 :ادبب دش هتنوح هتسدشا درب همه ناراثآ, نوال



 ايووظنو ةبرقلا ةطسساوب ثروطتيودالا نك دةتعلا بلاطات لل ايلوالادوجو نم

 هدوجو بيس رثؤملا دوجو نمرهظت ل مجلا هذهنا تلال .ةرصسلارصحأ
 سفنالاو نانألا فاهاياثلي رب قلاب رغلا لامفالاهذهناسلا هي
 هرئار اتسفإلا ىوتتم هتاذ راث؟نمةرهاظ !خاركنظنالو

0 0 1 
 أرثؤلا ءاطعاجنارمسخالب تن ىالفاوهوا دساوكسمتاذهلئارويح كل قأ اهرئاورثالا

 تسود ىلابخزاو ىم اذهايف دس ىلاعت هكتتا كي قئاللات قيعملا

 لج أن مقئلحلا كس ة(ىذلا) عار قرشو برغءاشىريكت نوح « ارزلخىربك

 بتال ين ىالفرثأل الفدا هتو«بخ ل ايما ةءاثعىذلا قولخلا !ًذهناف اقيدملآيخ

 ب رغلارا نآلاو ةميدبلالافقألاهيج نق رشلاو برغلاتاطلسقداسنالو

 نيردناارام صرح . دايقىل درا اب نيضس لا » قرشا هفرثؤااوهوهتداراو ترد

 كيلست ىلا اطكرم هيو رثالافودإابعاسأب ءانعءدابق ىا (ىنعملا) هيدايستالاب

 !! يتفرع ةفطنم| الاهل الانا لع اح
 هللا لاق عوردمو لوبقم فر او موكل !ليصعت ىلع صرح انا ذب ماهلع انصر نركيأل
 بلاطو اين دلا بل طن اعبثيالنامو مم درع نبا نع ىوروالبع قدزبر قو هبببط ىلاعذ
 ىف دادزيف ايندلا بل اطامأو نم رلاباط قدا دربف للا بل اطامأ ناي رتسالامهوللعلا

 ىذااررجترلا الاذةستىلاعوجرلانا ىلاذه >4 روغرتا ةسفيعوجر 9 نايغطلا

 هك ”[بيبطاب ه وكرزجترثسفردرك زا# ىوتشم امالعهتم ياهو بييطلارو حل قأ

 أرثوللا لعرت الاب لالدتس ب ةتله لات اماكلا نمانالو اي جرادعب( (ىنلا)6 0

 ضد رملا لماع هجر '"ىأب راس ءعبط ىذفاناظمملا ب .طلا اعمضي رملا ةصخاسا لفر

 هك « لاحزدش ظفاووتفرك, واضءنإل ىوتثم دشرملا بببطلادارأو 0

 اراسر ضي رملاديرملاضيتالسمناظنبلا بيبطلا الاذ (ىنعملا) ملاهعدبو اتصسدرما
 ىوتثم 4لاقوةيراتلاب هماعف جالعلا لب - الالاعراس4# ةمهلا لمآ نأب لءودلام ىلع اذفاو

 لكضبرمماي( ىنعلا مب نوكأ من رنبا تومحزاذو رانو نكيتادهاوخ لدحر يمتلك
 تره وقنا ىله ضرما اذهل مج نءبهذي ىتح هبلط ىذلا كلام لعفا



 تزيفرب وربص هدركه لان و ركماوونرطاخ دهاوخ رهط ىراثم ثلدعحر هدريدقت لد

 لعق او ادي-ثكطوطح نم كرت الىأ هنم هكا لرطاخ هبلحلام لكر (ىندملا) هب يحز

 كرم دادزيو نطنعجو ىأ اربحز بلم كتيمحو الريس نوكيال تح "لرطاخ ىف ىنأام

 3 /ةمكسف فل اخت هءاودال ىذلا ضرملا ممل منا له بيبطلا نال

 تايمردشراردلددهاوخ هجره ه نايزنادارش م نازج ب هريس
 طسول هيج باغلا «يلملاملكش هيف :دئاغالررض ىا نابزعت معا ضرما ذهل بلل اوريصلا
 اولعاىلاعت ىح « رمي ىاتغك ار رر غر نيثخيا 9 ىوتثمةصلساق عرشمت هما ىأ

 اوم اشي .رل اذه لم قد يف :دجحملا مح ةروس يف ىلاعت هللا لات ىمعاب (ىنمملا] ياوقثشام

 نود ال) بي كتاب نآر آرقلا !(انتايكىف) دلو دحلا نم( نو دوطب نب ذااذا) آلا لو |وأر أومتثشام

 نولمعتام ها مكامااولمم ة اغلا مويانمآىفأب نم مارمخرانلا ل قاب نها م :زاصت (انيلع

 ةيناسنالا ةهببطلاىهوراشلا ىف .أنيدلا ميغ لاق نيل الج ىسهتنا مهلديدهت ( ريصم

 اروظنءىأ ةمايفلا موباتمآق أب نمماربخ ١0
 كام اولمع ا مهلوفو انتياكز لضنبهفنرث نم ظوفعانثبا هر ظني

 هللا س دف هنأكى ههنا بلا لولا نووهي عبطلاب :

 نم ةلسسرملا*ايطالا قدصب الو راغكلانتاجالكربقي ال هبل نماي ىسغن الا ىذيآلا

 هرلمعا مكسفنأ هنل لام لكف مكسلبع ىذا يولسجتالر تيت [كوعب نال | ىشرملانمانكبق

 مالسلا ءلعهلوةو ملف عأسأ ناو مكسغنال خنسحأ منح نا ىوف ىلءازسشن
 يروج با ىاشا مع ناب تدابرمخور نيه 2 جون

 ءاودو هرم اج ال هلاقو هلي نت بيبطأ | نء جد 3 6ع

 بتاج بهذ ىفالعاو بهذا ذل نركي ريخلا نعي كاريكا معاي ىأ معلا ورا 4لاقهبلغلا

 «ةدئانال قسافلا ىأرال لوقب هنأ كسسريسااو جرغتلا بلطي ىاةنانجرغتاربزلا ةفامو

 وات شكى مه لددا صرب إف ىونث لاقا ذهلو «ياع ناك ام ىلا عجر وافغتالاو ةبونلا ىف

 جرغتللرب بهذ ضب رملا لاذ (ىسعملا) يبا قفدبامارتصص دكان ٠ بار

 ةهالدحصج رغتلاب ب ىتحميلئدا م ىلع
 :قأانل(يتءلا) « درزن ص كابو تشك وروتسد
 «٠ ديل سغب الاب ايفو هل انه قاغن الا ىلع ىأرر ملا ةفاح ىلا



 (ةطذفأ]

 ىلع عقلا لحالرأ اغا ذلاذ هررغتا هدب ضيرملا انآ (ىنعلا )يي تسدعفص ىارزنا درك

 هر لانو تسري تول لغب لو تنرب تول ن ع ةيانك تسرب هرسمخو تسرب هرفخ قوصلا افق
 برص لج الضد رملا ا :دزانأ لوغب «أكرغ ,ثىلا نولثام ةبفوصلانال ترن

 « ديرانغانرك اررزراك إل ىو ماءطاا ىأت والا ىلع صب ردا فرصلا اذقىلع ةعفصا
 «نىفلاقةل اذا كلن ىف ضدرللادل اذ( .(ىنعلا) م دو تاع نأك تةكميبطتآ

 ةلع نوكيىسعشملا لاذ لاةبيبطلا كلاذنان جرضلىلق نمهتيهتشاىذلا اذهجرخأ

 جارخا بيبطلا لوق ىلعىنمزل هاه ىلع ةمطاول -هيرعغ ىسهتش ا ىلق ىف نآلاف ىش هدا ريو
 2 ردقب ل لم لتخا ضياع رس اذأ نب ناك ولف مد اام

 نان

 واقر هاا لين ل

 ىلاعتهللاو ةكلهنلا ف ىةنتيغلأو هتيراس هني رشدنا تسعي كلو نلا ىلا مكيديأباوفلنال

 نوح نرمي شب وكب شرخ ه نالفيزيمرو ريس :
 اذه نريصلا اذه نالذاب هسفال هيض لة ٌثزيك ذامركسذا ضيرملا (ىنعلا) ميتال

 نكست الو ةمكح ةماطل وس انّ انذاك مت بنسو ض ©ررش ىسهتشملا

 ىأ تا اركبد نود ةسلعمل ىو التارت نيف زاهنا ىأ يولقلانيوبق شانك ما

 0 ,نارط لب الب شدز

 | رهظو توس فو ملا اذف نمر ةمطألا نمر وظن ىأن ارط هتمىفأ ةعغس وصلا اند ىلع ب رمش

 هسودات قرستساو قى ناعما كاد عم ىداي «ضررلل وسلا لاقىد

 ادبكتيدئازإ لا 7

 ا ىنللا) 0

 ليسويدعادخزاو 0
 هركمو ناطيدلا عادخ نمو ةجالم نم نوزجاعو قافاءادىشب يشرع قلك( (ينعلا) هناهراب

 يدعم ةسرعلاءايلا هراب ظفل نان امطلو اعمساضعن مهض



 ةءلادللا نم نولذعالت اطيثلاةسوسو بدو مهرمغ
 ةلالشلا ىداو ىف نحلل هللا ةعاط نع ضرعملا هللا سهاوال فل اخاه! هتثاام ليس غ
 فا انو تاطب لا دصقم قذاوبام تمردص مث اماولم !ىلاعث هلوق عفما ذا ناطبشلا ةميوسوب
 .ةلاملا» ذهف نخرلادا سم

 # تسافر مدنكيارمداك تسوا ه تساود هي دشتي وط وشم ال
 ءاود“امإاو روملار تايهتشملاورورغلاوربكستلا ذه كا لاقىذلا دلال رام كلصخ (ىنعملا)
 جمفلا لك اى مالسلا هبلعمدكاندي سبغر ىذهإنرلباثلابلءويزتسملا الاذان جالمو

 « نيعنودىاهنادناديروخ هك و ىو م جرحا نب رطءارآ بدل اذهب و
 لاقو ناطيشلا امول أ ءاوحومداامهونيعتسءوذ [يلا) هي نيدلاخانوكناتورادرج
 اننا ءاكح ل ةنجلا فن هلا اتوكست ىت- جالعلا لحل بحل هالك ةناعتسالا ىلا انامل
 فطعي نكساىربهةلدبك أن (تنأَّنكساَمدكان[لاز]فارعالاةروسرئاوأ ىلاشبر
 اهنميك الإ (ةروشل اءذهاب رمت الو انش يح نء(الكدف ةنملا )دملابءاوح (ثحوزو) هيلع

 امول) روظب(ىدبرل) سيلبا(ناطيشلا مهل سوسوف نملاظل !نمانوكستف) ةطتماىهو
 (ال“ نم اييراي !ماملاقوامهنآرسنمامهع) ةاراولا نملعوف (ىرووام
 |شواإل ىونثم نالالح ىسهنأ (نيدلاذلا نموكسنوأ يكد مانوكستنا) ةهارك

 ههفصنمناطيشلا الاذو (ىئعلا) 4 َت

 هوك 9 ىونم ىدهوهبلم باتف هرج ابتجا ّعىلاسعت ةوقل مدآلارب هلو ائيعمناكهتباثو
 ىف مالسنا هيلع مدآأن دبس( ىد )هي دشر اراب تسقاب تدك « درامربركامدآدوب

 3 زنابصعلارأ الثا ىأ تر حلاي ولهم ناكولو مسار لبج ىنعملا



 ذنن]

 قانرتل !ندضمالوريبكلا غسارلا ليجلابرسشتالىافالا نأريبخ تناور رش الورارشاالب هناك
 ادي قايرتهك وبول ىونمم ةيونلابةرمثدادزا لب ةيصعملاهرمغنت ملل دهلو
 :.ةللا وأنا كغ تنأ ىوولا بولغمابن( .(ىنعما] م ةرغؤبارحدوخ
 الو) نامقل ةروس ف كامن دلوقعهسن لا رورغمثنأ نيش اللص الخ لجال دعب مدا يديسلا
 مكتيسنبالو نيدلا مجنلاقونيلالج ىمهتناتاطيشلا (رورغلازمل اهماو لح (هلل مكترغبا
 /لاوحالا نع ضرعا ذ هايف اهلارهأ ةمامقلا لاوحأ نعاواذخت الوروبغلا ىلا عوجرلا

 |سوملاو ىرهلاب تداموةابغلا برس ىه يتلا تاعاطلاب ل غتشلو زورغلل ييسر كت تلا
 بالو تجوو كيم الفور ااعن فلا لاقريسسعىمأ ن ا طي.كلارش نم سالخ

 /' تدلك توج ثءاركن اليلخوك لكون ت9 ىونم
 نان (ىنسعللا)
 0 انالوموايديستل

 مو 20 ااب .ائعلا هننواعو ٌةنذأ
 ذ الالولا نماجنو جاعزناربغ
 .كسفن ىرتو *او ءانثلس : ىلعت يم ىالف ضالخ الا نم
 درو ةئذأمل االعأ نءهسفن ىيرهنانعاصتش يك لاوهو ديعس
 ,زلل ىرتثمرداناشبأ | ذهرونعلا م دقعتر عيابقلا لعفت
 اوءقو داع موق ثم موق فولأ ةثام ةراسثلاهذلسه نمو عملا دداررسورس وت اننى
 نركنر سو ىوتثمةداعلا بْن :قتذألا ىهرةرانملايدارأوءاوهلل مهرسو ممءأر اوطءأو
 ةراثملاهذسه نمو (ىنعملا) ب رازهردئارازهدس وتركت « راشم نيزازتاكداتفا
 مسهاكترا بسن مهيار اظن نيس وكنم اوعذو فولأ :ام ف فولأةثام :داعسلاةر اثم ىهو
 هنكلءابينالا تال ةيرح اين افا ىف مالا ءاله نع مسملاوب ا ذسعل ارررهفلا عئرولو ىماعلا



 (اذلف

 كورك اهايركشو نفي ىفادىغئزاب نسرونإل ىونتم رذم ار ذم انةرخآل ا ىف مهلر رغم
 ةغا ناولمبىاىزا,نسرةبعل فرعتالثنأ ةفرعلا صئاناتنأو (ىعللا) «نيعنرب ور

 ةَِي رطلاو ةعب رششلا لب ىلعءايلوالاو«ايننالا ةبجل اهبداراو نيةبلا هجو ىلع نيداوملا

 طقس قيالبة قي رطلا لبح ىلع دعسب و لهءالىذفا نكون 2
 لابح ىلع ىمعىذلاناف ىلامن هانا امهنينللا كيا رركش لقدم عوذلشال

 ةيناواببلا ىأ ىزاين سرى ءردقبال'ابلوالاوءاينالل دبلغت درب ةين املا تاوهش
 | ركشاو ةعب رشلا ضر ى هش مان ةقيرطلا لبح ىلع ىلا ىلعر د لاذاغ كلالولاهلررغبف

 ىسبادوسنارددك و ريمهكز او دغاكز ازا سريه ىرتتمال دحزواضتت الو لورا دنا

 ىف تالرويطلاكل يم ان مرطنالو غاكن مام انج عنطصن الل ناعاب (ىنعملا) ع«رءتقر

 نمةسبرو ليسو ملعاسمل ىلاروبطلاب ل بشن نم ىنعية رباك سور تبهذ ىوهلا اذه
 ةصقج | نالئا حورس أر بهذا مسهلا دلقم لع كناريطو ها دنع ابيلوالاو ءابيثالا
 لمعلاو علا ىحائح ىعداو م.عام امم ىللصي نأ لبق مهدلق نغهتلا دنعولعلا ةياغىف مهلومع

 اذهب كيئاللان لهو ةيناملا نلف ايمن طقس ما شتم لمعالو لعالب راو
 ىنن آرب وس نآهجرك ل ىم لاق فوكسل لامي زاب لإ امحر متةعي رمشلا ضرأ ىلع ىلا

 لاخلا لاذ ىفوصاا لاذ تأولو ( ىعللا) ممشيشعا داتبئامرواكلملا ه ماخزدش

 ىر قولا لاذ نكلا هببدأتو هبربغد هفو بضغل ايان ْ

 ما بئاوعلا فر ظنلا نان ثوم نأهنب رش تلح « 3

 ناددربكت هك © ماكد دئام نسكب فءملؤا ىوتئمدو#

 7 5 علا طاير قلارطن لب ةبحلاك بعالزا قبب فصا|

 ركستفي و رولا نع ضرعبف فلا ف هعوقو ىلا تغلي ب بلا ىلاتغتلبالو ريغتب الوان
 ىذفادرةلا غفلابو هلعفيئ لك لواىف :ذالاو ظملا اندارأفهدا م ىلال سيو وقل ءأتيو

 ةدهلا قا مقلارظنر ةبحلا لوالا فصلا فرطتنال تل كا ذه ىلعفةدئالاو :ظملا
 هكذ هك « دارت مدجوداسبحإل ىوئنم تلا عوذولا نءاجتةبحلا ب

 ذاا لماك-!'لسفاعلا نمنينيعلانيناهنسسحاام (ىهملاهيداسفزتاارب

 ئوتثم كلال_لاودافلا نمدديلا نظف امن ةيورخالاوةيوبت لا نيتي لاو نيتيقا ال

 1ناناع (ىنعملا) يب روم ييمهأر خزودديد هوك دوب دا هب

 ىا ةرعشةر عشا ئهاضبا مهجىارمالدلاءياعدجا اذن انةءاهل ادمحا يور نمةياجال

 اليل عكصخل عاام نولعتول لاقاذ ماو ةدرخ الارو ءالا عبس ىلء علم او جارعملاةلبل اسهر

 هلال« ايبنالامانراث ؟نم ةبق اهلل مهرظنو ةبقاعللنورطان اهلصااوءابلوالاناريثك خيكبلو



1 

 ديدؤو ىرتمدجحأ نويدرب دقتي دح ! ديدن ىلع حده مال اهيل

 هبطمهقا ىلسدج أ ىار(ينملا) جارتالت ع دريوادردات ه ار تانحو ىءري شره
 لفتشاو اهعبج نم ئربوةلفغلا باو رخ ىت ىسولالا ماعلا اضيأو ىركأاو شرفلا سو
 همهرك » ىوتشمنيطلاةعاج بادعلازأو اينما نم ضرعاو ةورخالا لاوح الاب
 |ةمالاسلا دب رثتنكنا (ىنعملا) ركنا !ودنب لوازم ه ررشزاتمالسىهاوخ

 ارض نم املا تفرأ تاىأ ةباعلاو ةاهتلرظناو ىمالالؤأن ماه راثاتيعررشلا نم
 ٠ ثع هج ىنبنب ار اهم دعانإل م مالا لوأ ماين لا رم ضرعأ ب اذعلاوهو ةرخآلا

 مودعلاةلج ىرث ةيقاعلا لرظت بدن ىتح (ىنعلا) «تسو سوس ىركش اراه
 |نوكتال مو دهملا بانج قابلا لاهل نكولوة دوجو .تامودعملا ةلجح ىرتيعىأ ادوعوم

 نان أبعب ئنئال ىذا سوسحل ار ظنيدوجوالر ظنتنأب سعشلاك كلر هظبةبقاعلا ىلاار كات

 اني داميجال لكداو ىلاعت هلوت ىوف لم دوج ءومهللادنعو وف مودعلاكن آلا ىري ىلا يذلا

 .ورااةلاحل |كلر سيف نور

 كودو تسحردبشوزور

 ةسبقاعلا ىف رظنلا تاك اذا باتجلاموَيَبا ذه مص الا بلاها ىملا) يتستسين

 بئاغلا بلط ىفاراهنواليل لعن ملكنا ةلما ذهرظنا هيلا لوصولا ىلع ردغتالو الكشم
 ءاسنالاناتمودسمملا كاذبا [آ لئافآآ لاذ يرث ذاع لكارظن اىنعب مو دعم او هلي نه

 تادوحرملا نمره اظلا اذه وري ةنكذأَلا انحاز خالوالا ىولذعالءاحلهلاوءابلو الار

 نورياذهلو هبل ىف نواغتسي قابلا لا علاوهو مودهملاةب اع ىذلاو نع نوضرعفامو دعم

 بلاطو لقعلابحاسوهةرحآلا با اطفادوحوم قابلا ملاعلا نوريو امودعم لا ملا اذه

 ةكئدو بلاط !ماكدرد 6 تسينهكىدوج بلاط ينادكردإل ىوتثم قحالارهايندلا

 اذه ىف سيلوهف دوما ءاطعلا بلاط قا نم لالا ل قملا بح اس (ىنعما) م« تسبن

 | ىقملا ىف ءاطعلاو دوما لب ايت د -!4بوستللادوجلا باطبالتاعاطلاب لغت. .ثمىأ ماعا |

 (عراضردإ» ىرتم ملاملااذ_هيف اىتلاةدئ افلا با اط ناكها ىف لمعلا بح او

 ىف وضعلا بح اسو(ىنعلا) تبن هكىغ بلاط سرافءرد ه تدين هكلخ د بلامل

 سراشملا ف لمعلا بح اسونوك,اللاعلا اذه ىف ل_دلا كاذوالخدبلاطعرازملا

 ىف تاريبمل انولعشي ل فعلا باصصأ لوغي أكن وكياللامل 1! ذه ىف لفل كاذوالغباامل

 عياوجرد و تسين مكى لعبل اط سرا دمردؤو ىوتشمةرخآلا ىف اهرج أ نوبل طب ىاايثألا

 ادوجوم سيلاطع بلاط سرادملا يف لمعلا باسو (ىسلا) م« تسينءكىلح با اذ



 ع سالو ةر امش مههلن ال لاجر لات ةلوث بس> ىلع ةديملا قالخالا 4 لصخل هتاف ده امع

 4 رشا ٠م دتكلا ىوارا هوو ىوتم هئارك ذنع

 أ هبنيطوبرمو مودعملا ءانفل ا نيبل اطر هطتلا بنا .مهدوجو اومر*الغعل اءذه (ىنعلا)

 ةباثع ىهىلا ىثعلا بلا ءارراصو مودعملا ةباثموه ىذنا ىوين هلا دوحوملا اذ هاوكرث
 ىملالا قشعلاب مهدوجو اونقأر شيتغتلاو بلطل اباوناكو ةيمحلارارسالا ىلا اواسيل امن!
 9 "تدين ه ادخعنسنزخو ناك هكنازإل ىونثم ةهمذلاالخالا نماوجتفا
 - الارروهظلا ىفىذقاوءالحغالا ىف دغمومق اعنص نزخم نال (ىنعللا) مالضارد

 'هروهم الى مودعملا نيبلاط اويكو دوحوم ا اوك ءالمملاا لهل الو مدعلا الاوه

 اوضرعأ بولغلا باص[ اذه لجالو مدعلا هعتس تبن نا معفمدعلا نمت ادوجول اب نأ ىلاعت

 ارسال ار وطظم اوناكس مهدوجراونف أو حورلاو باقي مدملا نيله اؤلكو دوجوللا اله نع
 1 تارت آونبا » نيزا مستفكبى صر نيزا شبيط ىوتثم ةيملالا
 :الوادحاو لاذواذواريظنا اضروعملا'ذهنمانلق اذه لبقو

 | ةنكستلا هذه تلعاذان بح اوتغيملارظن فو هكون !ةاغرهاظلا ثيح نم هيلا ترظناؤا

 دارافداتالا كلر وظيل رهاظلا ثيح نم الار ظنن الرمل ثيح نم الاذوا ذهلزاظنان
 (| « تسر هكركسنم نمره هكدش م ةفك قلو ىوتتمأل اتكرر دلإ ناي دارأو اش هروكذملا ناب

 | تبنذم انس لك نأ نما دهزبق ليف ىذا لاو علت تب هاكياج تءانصرد
 بحاس أشناظكومبمدعلا لمت ,ىفبل ل ماعلا اذه ىف ةعتسبحاصروط أهل عان
 3 .ج) ىوتثم ايارخالع هتعاذسراوطألبلط ةءتام

 أ تا ديس تقوإل ىم قامورلااطعلا رسوم نذل اومدعل رو هناكئ منان ب
 (|ءاياوالاةلج هسوتناك(ىندللا) «تاشةجنازي رك هكا مدعزا ه تاشهجديمدع
 أ لو مح عممولاس بهع مدع مدعلا نمهدا رص لص دشر اذا سالاو مدهاديصلا تاو
 مدسعو م-هرورغو مهلفْغءدسوهثم نورغنو مدعلا نمتؤرغب مهل مدعلا نم مدام

 مهنا



 مو

 .ارخخو عبط سيناابه تسيحزيهروزتسسالا
 ناك 1 لومي هنأكم دسعلا الءدارأف نركنتامالنم
 نأ عمدا.ةعلا كعب سدنامدعلاو نوكستام
 [| عيه سينا نوجوب ىونتم هن و مدعلا .[ةهيلعداتعاو عبط هي سنا مددعلا 3:

 | دلاذ كعب سينأ ناك امل (ىنعملا) «تحزيهريناتسنواتفزا ه تستسين تآرتأ]
 || ضارعالا اذه نوكيام دعت بسكو لام نم مدعلا نم او لصح الدارمةلج نالمدعلا

 أ يرن لارج يكرد» .ىاةنال_سنناراك ف ىم لاقامزنسغي ع رسشت مدعلا نع

 اله ثلنا لعف هلدساقم نمدوصٌم |
 تعلف هكسستْئث لكك نال (ينعلا) مئدكتاالرع سلعتسك 5

 2 الل ءوالرسىف امتيمربلةلا ةكيسشر
 وهنا

 ل اذ ناف دارلارعب نمبرهل نركب ناكل نك ذاف» دي سلارظتتنكو بئاغللا
 لنا ضرفولال ثم م د_ عال والرجذاَومَآرأَو دس فولأ !يلط+ أ دارملار ع

 | تعز هرضتو يال بلف ىف لاهاو بصتلاْلاذراس دحتبل اوؤئثكا مزلاذاف بصتمو لامس حاس

 ا انه دارأو دوجوملا ىلا ل ايتحا نمديزا مدعلا ىلا ل ايت>انا ملعف لدا علو محل

 || يزاجادوجولا اذه ناف بيغلا لاعوناكماللاءونملابلا لاعودو فاضالامدعلا مدخل اب

 [| سمن فالاوةفاضالابامدع ءركن طايلاملاعو قبتملادودولا كاذو رهاظلال اهل ة.تلاب
 | ىم ةقيقحلا" امال بنو دودولا نط ابلاملاعو مده ه حو نءرهاظلا ماعلا نه مالا

 يلاينعملا) دادس تايازهدس تشك «.دارم تسيح زازررك سو

 دارل ارح نأق دارملا رمت نم كلرارف ناكببسىأنف بنا كلدأ يم لوصح ناك

 ابصتمواريثكا لام همركن م ىفامأ هللا لاطعل 1 لساحلا دام ديس قولا كن كب ىطعأ

 نكلو امد ثوملا تينظولو هنع ضرعتئذىالن لدارملص>والاسجو انث_واسه ابو

 | ورا ةغيشحلا اما بلطبالعلاتامردلاب سو ىشملادازكا كرودبولغلا باعص دنع
 [| 4 الريال تدوم هكدبب ىوداج ه كمون ىدرك ار الري مانهحزا ف ىوتتملا



0 
 كم ىناحورلادازلاوهو كربلا مسا تطهى د ى ال قيما بابرأ نم ةرمخال نما (ىعلا)
 هازل لوصولا ىلا ةليسرءانغلاو مدسعلاذ ا لءاملأ نما ةحارتوملا نا لاحلاواتو«ىاا
 أرحال!بثذملا لفاغا بهتلا لدم ل بيالات رمد بسس ىذعلادازره ىذلا ددلاتةشألا

 هرصس لالولابيسىمىتلاةبناسغتلا تاوهشلا الارأناطيشا!ىنباكرم كربلإ كلارأ
 « شتعن سر صمت تعج ودر هال ىونثم اًومةمعنلا ترعبو تطافف ةحارو ةددن
 نمةدحاو لك طبردرصمةعتسرحاسلا كلاذو (ىنملا) مش نبغردمآذج ردازناب هك ان

 لو دعدل دئاو فال بمر هو ثيل ةبغر لحوار صلا كاذبا تكينيع

 «>نرفار_هتهج و راك دركركمز والابخردإو ىوتشم ةيئافتلاتاوهلاب الرمس

 ىلع هل ايدخو هركمركقىف حو رلاشالت ىلا هتءاركم بوسي رجال (ى#عملا) هب راو تسسرهزز
 | ركملابب_+زوغملا بيس ىهىتلاتالاملا لومي هناك ةسبحو مسءار حبلا عج هقوقو رثسبلا

 اروأ هرم هك انوتستخ اس ىهاشي ردح مرجالال ىم لووئارطللا لم ىرت سملاالا
 و مس قرا مدعلا ىسهلالاركملاب لولا رجال (ىتسعلا) 74 تست اما ءامع

 باس نوكي توا | ىتهي كالولا ىف ءامرترملا ىحازإلم كالولا لحتوم ىذاارغلا دعب سال
 ىلا ل_سب نيرا تخالا ثوملا هرايمح ابق اورتن ارتونج هلوننع«:لغغلرمقلارغب ىف هءوتو
 حورالب لسع ىرارطشالا تولانال كلرملاو كربلا نم رم نركب و هيدجالا ةداعسلا

 ((ىنعلا) «نينراطع مدوتسشدن رزه ٠ زي رميا تاهطاغزا مت
 قرف ةءةاولاءار ها !ناب قل امن اركم نم حو لل ابك قو هوم اطلغ نه هتلفام لكني زعمار
 [رثسبلا عدي را كف: ىيرتودملا تح أحلص همة طسا حورلا كلن مرجال ةسيحو مسا لمح سلا
 مدعلا لوفي زعاب(لساحلا)لاوذملا ذه ىلعر اطع مشل مالكو سفن مسا اذه ىلعاشيأ
  ىلك ت ومو ضمت نارسخ دي رفنلاوهتنا ىو سام الرنو ديرمتلاو ىرايتخالا ثوملاوعاتملاو
 0 ال وين هلا ايلا لومتو لال _هوتومر
 .اطععشلا ن الك مالو. ءظي بي رالب سوكعم مهالا نا لاحاو ة:عيرار هت ةنح اوةلذلاو
 ودع الفودرتاطاسةسلإل .ة مو. ماب |ومظق[:الوموان ديسنت انهما 9

 ىلع هاج يالا مايو هوجن مالا نانىدنهل !همالغو دو” تالا

 الئايزاغلا دوي ناطلااركذ ىرارد بن ءانكى راطم جدلا ىلعهللاةمحر يا

 ءارغ نم هنا( ىلا 0 نرد وءامهنكشيدنه ىازغز رس



 فقل
 هراقخاو هتفتىل هر وذح ىف  دعتار ه ةفبلخ هرايد ف لهو مالغلاء وأ دوج ناطلسلا 5

 ارد هوني وت« ست ف سوو ضرعو لوط إل ىوتثم ىداواي4لاتىأ دولا, ءاعدو هر كس ىل*
 ااهللأ افغضاوضرعو اهلوطو ةسّلا هذه فصوو (ىنعللا] ب 8

 نونو ليصفتلا هجو ىلع همالك ى امرك ذهرس قا سدقر اطم مش
 دانبت يولي هتسش «. راضن تخت نير ةلدوكو ساحل ىرشم ةسملا

 رهو رابرولادابغلا بنام دهةىد_تهلادنولا لاذ ةصقلا لاس( ىدهملا) ران رد

 تاطلس مسادابقل |نا اقلطم اطلس ادابغل ادار اقف يطال تهل ىلع دوت تاطل لا

 ةفاطللار ةمج«لاو ةوارطلا | هففو نونلا مضي ةراشتلاو بهذلاراضتااو مهلا ني الس نم

 تفك و زو ىدئارى كلش ىدركه رك لو ىونش ١ث فقع نما ارسكي ء2 اشو

 كيب هذلا ىاراشتلا تختىل«مالغلادعتو [ىدعلا) زن ورزو ريب ىاهك اووأ هش
 'نم بكسي و ةراراساب اطفاشبأتببلا اذهىلافو رص .هانعمهتسش 0

 ارا كيب دو#عناطلسلا هر

 راوك اندشتتلود يف رك هج زاظىم دعس ءلاطو
 د تعضجلا معن مختل ىأراوكر ايثِراصْةودأ كيت بن ىأ نم مالغإ(يىنعلا)

 موفتا هلك نئاعتك ب بيالخاب السلا نب رقماللا تشب ثيل وذ أو
 ,نمأ هللأتو.

 ةرع قو خلة زعالو هللا هذ صقتيوتتنازتسخ كل ل هرامال نارسس+ كل لس وةلودلا

 ا رهشىلاةفورعم باطتلكنءاتئآو مالا اركب كلم مسج لالءابساوأ
 نور دعبالن يذلا ثلوللا عببج ىلع قوهَتمنأَطاتاطلسثناىأىراب رم رابرمثنب رق
شي « ءايسونارب زووتض نب ءون» ىو ىنيرت سلات ىف +

 تاغ 

 'ماذقركمااوءارزولاوسحلا ىل_هدءافتنأ مالغاب و [ىنسعملا) يهامو مدغ

 اانماهي رك ال دوك تفك يف ىوتثم عابتالك انساوب رشرمغلاو مهلا
 مالكنلادهشاطا ل1 نءةدا٠لا نيرقمالغلا عممامل (ىنءلازجب رادورمثتاردرداما م

 ىوةئك اسدتهلارايدىأراب لاو: دابملا كلشي ىأ نأوهو بيلا لاذ نمىفاكبناطلسا. لاق

 لك (يلا) ينال برا دو# تسدردت هئبب هنامز ره ىدرك هيد مماوتزاإل
 ثناك نامز

 |ردارمردامابر د, سبط ىوتئماربسأ دسالاكوعىذلا دودي ىف كل ارأ ل لوغتو كي فد

 ىنأ ع مباوجاف بالادسعب (ىنعلا) ري باذعو ته  نيكىدرك كنج « باو

 كدنوا رىألا باذعل | اذ هامو بضفلاذفامةج وزب الثا[ برااوةمو هلعا لعب

 ىبابنىإل ىوثم الدبكنمةعطوهىذلا
 ,رغنا!!ةهرمغ ان الو ىدجتال(ىنعما) يرتلو-

 صا ىرم )21( 

 هك ه رازشسأ

 ز ةركتدرأ
 ءامدلااذهلثم نم هسأ عيب اءاعدخاىأ



 (ىنملا) ب ىلتاتاروأر هش دسب كه ىف نيكتس بحت ى حرف ثض- 9 عا وللا ميلا

 ةئاع كفوا ةلتاق الامر طاكو هىذلان ءوةبلسص ةحرالب أ ىمااب مالى بأ لوغيو
 ىداششالدرد ٠ يفك اريخودر_هتكز ساو ىم باطقل تاق ءابلاو فيس

 ٍفيوختو .يدهتنمو ناربح نوك | امهمالكن ماها كلن ىفانأو (ىندملا) يي ىبنعو عبارع

 هجاتاطىم لزتأر اد از مغلاو فول اف عقي و بنتجأو رفنأ تاك كنءىأو أ

 ناطلسلا بع (ىدملا] ب ركو لو ردت تشكل ثمراو به ىادو#تسوغخزود
 ىمبركتلاو لب والالثمراس ىت> ىراتل اهعبط بده ا م دوم

 .ةزاومارك ازا لذاغ هرغ

 (ىنملا) «تاهج ءاشىاتنذقربا صرع نايزيبا دئيانوكمردامإو وشم ناحالا

 نأ ذهاب لعانا_لاب تقلا ىله كل دثم ىنارتل ملاعل !ناطلسا تامزللا ذه ىف ىثأ نبأ ن كسا

 نكل ةميظعةبن ماجن لام اوهرمناحلا لاك

 تا(يسعلا] م دايدومع 3 داع وكت شوخ .٠ داردومنبامحررفادي رك ف قوش

 اهحور و نكن: دوم هتف عواميأطلو ادع. تلق داوم ارقذلا دوت اذسه ةدحرمو محر تايغ

 مكه لدمباتستدومنآرغتإل ىونثم دومحارمثلا اذهل ةبحاصموةنب رق نكست
 لدومن اطلس ىونعملارقفن  بلقلاب اناا (ىنغملا] لضم عبطردامنازو ِ

 |رمذلا حدو ةمالم عمست الرضا اعبطلا لا ذمأ نمر دسصلابح اصور دسغلا ىلا كإ هع

 ناتالعاسها تلصو اذاق دج ون هتنراسةمدم ونعلا ةنطا-!ا ناب .وبغهنامعزت الو دومحلا

 كنأ الدركرمم» ه نتيزت : زك عرب
 لذ عرس فارط ةنيدلا مونالنا '/رففلا داطستكلنآآل(ىدملا) يينيدموبكراب

 ةيسراضافاكلإ أر فاذا نكملو ةسب رعل | فاكمل ابئدركث ناك اذا ىدتهلا مالغلا

 بك ا-مالغلا لستم نوكتابندلا قر خالا دبس نركت كنا ال ىندملانوكيت ىوش ومع نوكا

 ليلم دنع قدسدعمم قر نو تانج ىف غنا تا ىل هن هللا لاق لرورس نم نيالا مويعوم.لا



 انف

 دهان ةيلطتريسوا ينل ىف. داطساواىرئمملارسمفلا ثدطصا اذا اذها ردتقم

 م تسردامنت شرور ردنا هج رك 000 هفحرف ةعببطلامأءارتقا عنوة
 كلندب نك م الاكىاامأ لة .رثلا ىف ثدبلا ناكواو(ىنملا) )6 تسرتنمل»

 نوكي دحلاز واجنبال نكل اي اببس برشلاو لك الاناكو لوو دع ةئأم نم ىذعا كل
 رثو ىمميد مرسلا داعسل اوةيدبالاة لولا نم كعنمسالودع ةئام نمىدع أ كل

 كلعجاضب من ديلا ناك ال( ينءلا) مدرك ت وغاط ارد ىوفرو هدركت وجوراد
 هتيمردا المج ىنعب ضرر كوه لام ليز ابغا ثيسعاوقراس او جالعلا باح

 ا

 ل ناب رئاب قيلت ال

 باح ناترشلاوزيشلل هتيلباقو هدادعتس الآ ءاجنالو ةئيعمةيعامدل سيل ةغيغح ازابتع اب كلا ءا
 ةفصر مظم هنال داطبشلا نمردصب ا هئمر دصرمشلا بلط ناو ةكئالما نم قرشأ ناكربفا
 ىلاعت ةوترابتمإ ةاملا هده نمايفليمنالتادوج و ملارئاسو لالسملاةنسولامحلا

 أوف فيحلاباواعتديا ءلانركساوريبكولا ةريصا اوأبتءابورم .-ملاعةروصلارابتعانافالاو
 مب ارردس ن دركر بس دباشكو كه ادريس ر م تيسوكيت راب لط ىو هيدبالا :داعسلا نه ,«عونمم

 ريسلا نال متل اوربسل الجال ف يطل نتح هكل لالا ىلسم ناكولو جيلا قيدصلا (ىنلا

 يلءربصا ىتعبجرشلا حاتم هريسصل ااولاقاذ واو اروثموارورسسمواحورمشمبلغلا (هدتلاو
 همرتسإل ىم حارشنالا كر دصاو لضفل اكل لسع ورجالا لئنل قلما يبس

 هلسوع ليال مال ىلءرمسقلاربس(ىعملا) يش درا درفذ اراخاب لكربس ويرش
 هحور ركنأكت اريل اوتاعاطلا فاش «وٌدشأب لاو ةنحلا ليل : ال هريس نم لكى عي اروتم

 ب ىذلا لوي هنأك ةحئارلا بيم دئازىأ رسذذا هلعو ؟لوشل اىله درولاربسواروتءار دب
 اردفاربشربصإل ىوشم رفطظر بس نم ىو ىفءرفذالا درولكر وكي سائلا روجو ىذا ىف

 مدلاوثرفلا نيب بيل اربس ىنسعملا) م نوبللا نبا شعانار وادرك « نوخوث رف
 ةثلاَملا ةت_ل !ىف نعمل ىذلا رمملا نوبل نبا ,عفارل اىنعممب شعانلا نوبللا نبا ٌش

 هلسرأو عقر مار ثرغلا | لوغب ناك شركلا ىف ىه تلا ةسامغلا ثرغلاو



 هنن

 ارهودولوأ حب دراممط نممدلاوثرسفلا نمئثبوشبال (اضااخانبل مدو)شرعسحلا فن

 أبينا رسل ىوتم .هصفيالمىةلس فرو رسما لهم (يراشلاقئاس) امسي
 دنالاةةجرعس (ىسعملا] م« تارسق بح اصو قح ص اخ ن اشدرك ه ناركشماب

 ىأ تارنق بح اصوالهر لج نمل لوب ةمو صاخ مهلعجرافكلا ىذال مهلمشو نيركتلا
 ارثآواهكماد « تسرد هماب كي ىنب كي رهط ىوتنم ناب ةعب ريشبح اس لوبقم

 انفيطل انسحاسايلىأ :يصة مابه ىرت ملك الثم (ىنعلا) «تجسو بسكب
 لامو ردقو ةمعت بحاص اكن مى عدءراكى ءريصلابو بسكلابهلط سابللا الاذن لعا
 ةداعسوةلودوعشنو هتيفاع بسكل اوربسلا نالريصلاو بسك بيس هيلا لصوملا معا

 تآوائريصفربتسه ه ايف رهنهرب ىديدو اهكرهط ىوتم رغظرتس نم ىوسف ىلع

 نمقصحالب ىأ او ىواناي رسعئىأ هس رعلاءابلا م هتهربه ارتي لك (ننملا] باوك
نال هريس مدع ىلع ةدهاش ةردغلا مدع ىأ لاما كيت املاولاملاوةمعئلاوسايالا

 ناك 

 ولاة منال ةيو رخالا لاومالا بك لقاعلا ىعفأنا رع قب سل هتعْسمو بكسل لعرب سل
 مستنى الف ةزعلا برقرخآلاو اين لا ف مكره تلعا ذا اذهابف مكبعتر دقب رحأ

 هسفريدوب شحوتسمهكرهإل ىم تاعاطل الس وبةلتاغلا ةونعلا قازرالا 8

 يوم هتيقرولمعنسلا ىأ املا اذه لك أيل فارق !
 لاذ ل_سحولو (ىنللا] ب نيلغآلا بح [الدكسعلاب نيبكنانوج ىتخاسق>ابىوخ و

 تلى لسع نلف آلا بح !الالثاق دحتاو نمالاب ل علا جا ازتماكج زتماوالعو لقا عمدايتءألا

 تييلا نام هصغرب لوقا هلعافو ىشاسل اخءاكم ىتخاس و ىدروخ قر ىدرك ىقمايلا
 ل :رالىذلا قي دصلا لة ىل ءرمضو مولاع دل رق شحوملاةصغلابكامملا

 مغلاوةسغلابه وام هحو رش ناك ار ةعمصم دعدو هتقرافم نم لك أ, ءان لا ىلءو

 بحأ الاقو حلاومجزتماولو تلا ل هلا جازتماكههمجزنماونالاولس.لا لك أ عطا
 |(نجالن)ماعنالاة روس ىلاعت هللا لاقمهارب اند مدقى ءناكاربغلا كرتون

 كمت( اذه) نيمار هموغل لا ةرهزلاو «ليفإابكوكى ربل هيلم) ملأ
 لاقتنالاوريغتلا هيلعزوعحالبرلنالاابرأ مهذنغ أنا بح اللاق) ان(لفاالف)

 || ناكل باطشللايضءايلا تناك ولو نياالج ىههتا كلذ ميفعمني لذ ثداوح ان أش نم امال

 يعل



 ا ايلسعلا جازتماكن لا عم تجزتمالوةعضص اهنا رف نم تاك ملاهل
 قوت 0

0 
 العر لج قلل هقارق نمةصغلاب هحور:ولمملا الان مرجأل ءسنأتساو هربص مدع نمرعغلا
 ةقاغلاورقفلا ىلعاوربسي ل مسمن ااملايندملالهأ لاحاّدو مومملاوم ؤمفلاب محو رثألشا
 لج قمل نعاو دعنا ذسهلو 4ءافوالىذلا ازيرات ل تادابعلاوتاضاب رلا قاشماولم هلو

 نوح تايم وو ىرتلم ةيونملاقازرالا نماومرحو صصغلاب مسهحاورأتألئماوالعو

 هللا مسالا لصح نماي و (ىنعلا) يي تنام نوح نياخ شيب ه ىهدمدرزتسه
 ثوةزي زع هرابع صلا 11 بهذلا لم ىأ ىهد هدرز مشل تب صصنا ل ىفاعت
 اولاقو مكبر تسلا هوب لالا ىف مهبر مها خال ايندلا لها نال ةنامأ نئاملا ماما وهضن نع
 ,ىا عتاماكن كول اب ىو إل ىر تى اعتاب اسد اج الا لاع ىلا اوتار
 ماو ىمولالا برها بل نك اذه تلعاذان(ىعملا] م وتعزاو لوفازا
 قدعلاو لوخالا نمانمكى أن لشامأ امان تاعاطلابهتبح اصمولء دتهاويالنا عم
 , 0. :انعتهابحاصمو انراقمنكو قلما |

 لقاعاب(ىسعملا] عدي رورباراش اى امرا . ديرفآاروخهكنكوااب وخل ىو

 قلق الع ا لاح هال اًمتديح اس ىادقلالا قل هنالىلاهتدعم !ءام> اةذلالاىأ ىوملا
 ىو يظع قلعت ىلع ل ثلناو لاقا ذ ماو ىبدأت نة بر يدا دو و ةنالا

 تيطع !نااذهإو (ىنعملا) هي دوببردوخن تغ
 /لفاعاب ا هل اسارمشع هلذ ةة_لاب اج نم ىف اعنهننا لاق منغلا

 كرك هى ىتناما الر كس شمري ىونثم ةيجفاسواوةديج قالغا بحام
 لمحلاكلثملا فتافصلارئاسو ةبعصل او ةذلالاتنا نكسل (ىنءملا) يي ىهرمهامر ذمار ف سوب
 اهعض ةفيرشلا كنالاح ضعن وب ب ا

 9 ارسملاب فسويبئذرمأنأل 0 الاياب مادن



 هنأ
 نالدقتمالو رتغنالباعالا قل بالا كلارانا لئاعاي (ىنعلا) ) « ىهب هزه ان كرواب نأ رك

 ريقلا هتمباطئالاعشاوتمةر وصأ !ب ع ار اذك ع قنهتمقأبال
 ل -هاجؤ ىونثم ةرامالا سفتلا .1!قالخالاو ررسغلاب ولم هفوح ناف

 ةيقاه بالغلا ةقفاومهاملا الارأ ناو( ىلا )هي ىلهاجزا ديزتحخزتبفاع .٠ لدمم

 كايذؤباموب اب لام ارولو ككل ذاب رضى ا امخز لبر

 اب ونسحرهاظلارابتعاب وهذ

 نيتلآلارئارهظب ةرو رشلابف
 لاه نه 0 ١ كاذو (ىدلا) م دتكناثيا

 ىونثم ءاغصلاو قوذلا ىلا ل سيو ءدبعص نمي آعثالثل نهم اعبلا :
 لاذو (ينعللا) يي دثك ناد سعدت ف>اردوج اك 126 نكن اهني فا نادرمزا لشؤب

 كاذ لع ىتح لاب رلاارمهفكبءافخادج رقة لا رلاسلاج وبح اس نا قارملا

 اووف هتثوبا تبلغناورك ذووةهتر ركاكتسباغةنااولا لشن[ آل لاج .رلا سنس: قارم ا

 هللا ىفسىتلانالهعالشأ ىفالاذراتم لك ثم ىئنعومفاتبوا انتاتاو ثاربا!|صوص ف ثنا

  لجرلا مك وهف نمالا نع ادعتفرسسالا علضا نم ةأرا ل1 تقلع لاق ل_و هيله

 بولغمءاسنلا باء هول فقارسملا اذكمأرلا مكح قووف نيالا بنامجلا مسيو اتناو

 لهأ طلاماذاو ةضاتسالاو ضيحخلا نم ,«ولذعال تاعاطلا نم لانا طيشلا لوبغمو سمتلا

 بناج ىواست ناو م-متاحالطساب ماكو لماكد شره هناه-ةئر اغأ مسلس وةشب رطلا

 هرأموتكم سك ناز زب تفك و ىوشم د دع هثين امج بناج و«ناخور

 ىأ ةلشوتطسنموتكنملاهج رف ىأ كم قلاقتا لاق ( (ىعلا)ع رول ارخرميزاسءلاش
 ديلولا ح ىف ى لات هنلا لاق ةرهاهل :مالع توكيل ايه ىأن اوراس فن اوهو هموطرخ ىلء اي رف

 ىواشينلا لاق طرقا ىف همستس سو ةيلع هلا ىله لو يرلل ثا سو« 1 ذي الةرمغملا نبا

 لاعدمنا نع ةراسيءوهلبقو اهرثأقيفرديءوبةحارج ديلولا ها باص أ دقو فنالا ىلع

 1 ن :أمغرو هطنأ عدج مواو كل الذالا
 ةريسلا نا ىلاوا ظاهر نيريوشلا جر ىذا ةمايقلا مويهجو

 لاجر نم هناهسفنىريو ةيلعلا ةردقلاو ةيلقدلاةوشلا ىهوتلا تلوجر نم لوغتي وهسبع



 قالا نءىك> اذ هلو هركمي بلغل املس عاةبالربكل اولالدلا رهظي وءافاطاركسوهللا
 ارثأ هءوطرخ ىلع له ظروتسملا هبيع نم خو: كلا سك.لاكوه ىأ موطرأنا ىلع همن سلوق
 ادياينرد ه لالدوذنازامنا انبات ىرشم لاقاءاوراسنالا اووذهاح ىلع هلدتبل
 ىالاوجا ىفهنفنستوتأب الل الدلا باصصأ نمةزارسب ىتح (ىندملا) مي لاوحردوأ ىفززأ
 هو ىرنديانرك ذرهزكنا ل -ام إط ىوشم هليحب نورتغبالىأر وكمل هيلق ل خاد
 اذك ةيلوجرركذ لكن م أب ل اوه مالكا ل ءاح/ ىنءلا مي ىروشنا درك اشرت
 | لها! نم فو ضرمعاو الا تنكنا مسا ائينع هنوكل داشرالا ثم ىف يالله اهلا
 ىوذثم ةب ردم أل ىرن فءايلاو عاملا ىهممالةيلوجرلا ىنمعاته ىرتب هتءريعلارك ذاق
 مهتسنال (ىنمللا) مب نوكم سن رج ته كاك .ثمك « نطمسنب ريش ل هاب“ يتسودإو
 هلوفو لالا .دعلا مسسلا| لم هنق ا دص نال هلبغث الو ف يطا رول هالك ىذا .1ةنادسأ

 !مسلا لثمد اشرالا ىعدملا لهاملا ىفةةادسصلا كلننألب هناك
 ردا ناب رطلاو ةعب ريدلا نمهلريخ لول همالكن الت كله «تنرافاذا

 لاقواووا- ه. الكىذملا لالا (ىنعلا] تا
 لرسغب هلافادث ازةرسملاو مغلا ريمكس كلن وكمال نكسا ةرساب ه:به نمايو مالا حورابكل
 ديوك امر دي سال ىوشم ةرثؤم حملا ىإلف لف ىلاعن هللا نع دعب ف ثاماذلا نم كاغشب و

 مدر دام ناو

 اراهج بالل لوهتمالا ثانر( ين ملا] هب رارتس١ اه بتكمز هك « راهجردامتا

 ب هثززا لو ىوشم بكامل الزند «بتكسملا نم ىلغطو ىدلوت ا
 اهوا تلافاضبأ مالا كانو (ىنمملا) هي ةدركمك امجورو+ ناكيرب ه درو [شرك

 ا ذهل لعفتل ىرعجراجر] مأ ن «هرولىأ ىرخ أما نم هولا كاذب,

 هلة محرما, ”ىرحثئأو تنأ٠دلاو هفولا | ذه نا امساو هيذ#
 مالا هذه لامهلام باذكتل اداشراللرد_هتما اجلا ناطي_ثااة حرم نأب لءاذ جو
 : 2 !ىفو عخانلا لعلاو بتكمملا ءزالمنماهدفو ىستراشملا ةيحاس

 5 .ةرخآلا ىفو ريح ملعتااو ملعلا نمور للا ناغيبمت !!ا ذه نم ل_هامجلا ةمحرمو ض#ررشر
 (ىنلا) ب وأ ىاول زا هاب ايلي » واى اببتوردام نيزءح يهل وت نا ومو بدعم
 قو :لوأ ءداوا الا ةمطل نانا مةةشىأ اج نموه نءالوأب لاا

 )بد اخد سرخاو لكان شلؤلا هب دارزفعاب ابو سةنردام تهز ىوتشم ا. حاول
 | ةحزهو ١ لءاكسا السما! انه بالا نمدارملاوهو لاب ةرامالا سغنلا انه مالاعر ءدو سلا



 ل
 بو دارملالوصحوزورسو حانعنا ةامدرخآو ةْعْشمو
 ا ةفادصن مريخ لئاعلا وأدم اولات هلا رهأ تان مهملفنرتغتالو ىوهلاو سنلا
 دوجولا ءانفاو تادها جلو ثاعاطل ب عمات ثلابع منيو الاريخ في رشلا ثيدسملا قدررو
 ةينامحرل!لامقالاو ةيناحورلالاوحالا نع دعبتالئل داعللا ل فم بح- اسنوكس2 هللا بح ىف

 |ممللا الاضغأم_هناو « امهسماو ناطبسثلار سفنلافلاغو لاق ىريسوبلا نال

 نمةرفغملاباط متو مكاو مما ديكف رعن تنأف ه اكحالوامصخامهنمعطتالو ميلان
 اذهلو: متعىذلال ف «ثيسندل ٠ لمجال لون مهتارفغتسأ لاغتةلاقملا هذه

 يمسك هدهارخرت ىهارظات  صردايرفاولْضُة دنه دبىاؤط ىم لافت ىجانيع رش
 كنامادام كليا دهباندهاو كد دعا ددمل ةقيشممل مهاصومو « ديبعل لفعلا ىطعماي (ينملا)

 تلقئاناتتدارا اعتب الا نوكبالةرخآلاو اين لا ىفئ لكسب ادب أ دحأ با طي السلطنالا
 داعملا لس ىل !لوسولا دارأ نفتوعج رثهيل او يت كسحتوكللم هدس ىذف !تاصسف

 قرط ه باسالاهاسفتلاودأ اولاتةمالجأ نان همزالقاىلالاهنالاوع رضتلات
 عن نرخآى ون لوا بكام ء وكب نآ مهوهجيتتزأ ملط محاط ىم «بادآ املك شهلا

 الدسبع قفوتالق ا ىائلنم حال سلاو ن فكل لاذاظتكاوكلتءاضر !بلطلا ىسهلا (ىندلا)
 انركممهط ىوشم نط ابااورهااظلاررخ ل7 لآلات أن وكنام نع دحط سنت لاوئ دلل
 اضيارخ لاو لؤالا تنك اذان( ىذا هك بانت الة مهام و شايوت مهوئشدوت مه
 شارت د هلاو ىه!!نمر!نهملا | ذل ميشال نعش تنا نا اضيارتناعمسااضباوتنا لق

 هالوا ناكةكلعامو دبعلا ىرسف ىلعةورثلار مل اوةردقللا نم نوبات ند خىا ةراجتل !ىه

 | نمو (ىنعملا) يب دوجتو تسرغمربج ئلهاك « دوعحسر دازفا تبغرهلاوح نيز إو ىوتتم
 لابو ريدشابرمج وو ون هنب دومخ الوربملا ةبلهاكل هرم الودوصسلا ىف ةبةرلا دز اوأعا هذه
 هبسرتال بلقلا«اذطناورملا ةيلهاك (ىلا) ينالهاك دئبوتا دز مهرج « نالماك
 نأن ةرد ل ار ةوملاينؤوركيو ةميغلا جوا ىلا «نوريطي نيلماكلا دقو حانجرعملا ناناشلل

 فرصر هللا :دارابالا نت دجوب الو هتلابالا ةون الو لوح النيلهاكل ا طابرو ناد
 نيفراعا !نلماكلا ربجاذهو هللا: دارابالا نوكيالرملاو ريكا ىف ىرا

 نونك اس مهل نا ديزو هفةيناةنلا تاهت !ىلا يملا لاهكسلارمج دج
 با واررعج نيا نادل ربع هوو ول ءتافيلكدلا طاقسالب سو ةلاطبلا نا ديزل

 ىامدريكمللو “ا «اكردللأ اذه لعاازنهابن(ىنملا) بارك نوخوار نمؤم
 ناطلس ىو.ارئازاب لابإلل ىرنم» نيرفاكسصعلاو نوعرف ل ؟ىلء ةريصح و نيرباسال بارش
 بناج هبه ئىهلالاىزابااحاتجو ةماقردم (ينملا) هبدربناتيروكمأرئاغاز لا « درب

 تاطلسلا



 : بو لماكسلا ىزابلابدارأن روبقلا بنايبميهذئ تايرغلا حاتجو ةءاقودقوناطا لا
 (/لساكتملاو ةقينحلا بنا بهذ. لماكتحل [تاءاطلاو تادايعلا نءلساكذملالهاملا |
 قرم اامواولاةقوملا ةسل اكو مك الا مال/اميلع لآقاذلولو اهتايهتش مر اين للا بنا بهذي

 تنرهزار جدك . 0 ا

0 
 ٌ 0 ش[هحاوخ ى احر دنهومجه ل ىرثم

 دو نم نكس الو بهذا ىدنهلامالغلا ملاذ لش نركنت نأ كلاما
 ىأر مالا ةبفاع مالغلالاذنكآ مدعلا دو نمءاوبأ هنو ولو مالفلاّلاذتالامئاشمدعلا
 2 اوم دعما ىلارصتل ثاساي رلاب ثنأ مان فسولا ةدئاز مرح

 . ينو ردنوتك اكىزاكدوحو زا ىوتم استي 5
 نار ئتالثاابخ كلاذبالنآلا هيف تنأ امفخ قيفراب(

 درلا قال الار ةيمذلا فا سرالإ فوصوملاىزاجلادوجولا دوحولادارأو

 + ناهقاد بهار كوتب ءاكك مكح ىذفا مودل ءااء وهو كايخ

 وينال امهو(سيوبحتلا غم تنأ ىذل لناذ ودوم نمو ىزاحلا

 رت مأبنالاب ابنها لهأ (قنسعملا) يطور و عب عرب ىف
 ئئالوإ رسمل عاق دحاو ئث العلا لو ئد اللا !ةثاعراصدحاوئمثال معاك نوبلاطو
 ادشنو ربو ىرتشم «امنآمظلا هبسح ةعيذب بارسك
 .ةحراغ بهذئئرارطفالا ولا: ارامل ىنملا) متابعوتر ولو ةدما



 فقل

 .ينْمَت ىلع فيح ةلام 4 ةدرغلاهنرف لج الابن لا ىف ليلو حجو وبنوك التوم لجالا
 ابل لا بش دبل ةرامساوةرخآلةرها ا قوق كرب قرم ةوابسح
 (ىسلا) لج اردد م كمكق الاب خت « لوحزار مم همه نممدرك قط ىوشم
 ضر رش ىه ىلا ثالايمللا كف: ىرمع دسم وح نم هسسفنل لوغي ترم دسعبألا ذو
 بارخ دعنا انلامو رجالا ف تيحتالابملا كنرج و رلاو بلقلاب (مبل طوال قاهتامدح

 2 دين هل ممزاناكد ممن آت ررسح ف ىو
 ىذا لاذ لجالقوملا ةريسح لبثوملا نم ثسسبل ىرملا«الوثهةرسسحو (ىنعللا) م

 تاعاطلاب لغتكنواين ها فرامز رن لاولاةىأ مشافالهجوتنلو شفنلا ىف« 2
 (ىنلا) م فلعدباو ديتجايردزفك ه فكو تساقننآهكنيا عديد امو ىوشم

 أرو-ىأهذ_ءنابا مرت ايندهلا ىف م-مةثالتوملا لسيقدامز و دولوغب
 عرمتلا نم: .دوجولاو فاعل ادسجت و رهظي ورخل ا ند زلاودبز

 امو فأي ةصوصخع ةةيفاا ردقلاو ةابطاودوجولا كف هدهجوالا لاهي لكبح
 نوتغم تنكس لوغو هريس دادزيةلاحا كلن ىف توملارهطاذان ىشمتلاو ديزل

 جرخ اذان ديل ارمص نع لفاغو هوم اهنواو كن يك ةودحولا ديزي أب لزالا شافت تالايملا
 ثاوتادوجوملا !ىهولا.علا اذه ىشعتويف كا م الار غم ةرخآلا لاه ىلا لالا اذهرم

 4 ركتاهفكت ورنا :رركمون « ربب ارا هقكدنا
 ىنعع بارق اب داب الا ةباشم ىع .ىتلا تالا ىلع رد كار نامل (ينسعلا)
 ذاسجأ ار .افناو رياقملا ىلابهذا هل اللا مزه دعا ثم ثدرا نا تاقولذحلا كل أ
 مستو دو مسهتو رثو مهمعقو مو دقو متوفو ماكرح ن قبله هزل ةباشعىه ىتا !قوملا
 منا ارسصردتسدنكفارع ه ناتنالوج رش بنج ر كوكب ساه ىوشم مزعو
 نارجلاودار لا لوك ايررهبل كف مكس 0 آلا كتارتدمب ل

 05 (ينعلا) «لاؤس 8
 لسلاح الب ثا لون مخلوف البا لرغت 0 0 ٠١

 هاوهر داملاو ماكل .!ىفن اءانم لسنالور علا نماذه
 4 (يندلل) مجدا امكىدايفب كلام ه ج يرمز ديت كفك

 بارتئاو4ةردسقالو ةايحال نال ول !نم الرف هتاظنم كرغالوأ جومالبهتاذ
 هللا نميلاخلا تاكرف ناوهالبءاوولا وا ىلعرابغلا ىأ“ املا وأ ىلع ىنأي ىتسسار هالباضبا
 هاريس لع ىرشا ب اني ذخاوهالاةباد ن مام ىل اهتدقل لاقرعلا نمدبزلا كر نااكاهآ

 كر



 انيوملا] د
 ءاوهلا ىل# هجررعورابغل (ةكرح ت

 مف فرصتيو هتداراب رحت ماسح الاوداعتالا ديزالج نانةدارالاودامصالا مزلغلا

 ماه (ىنلا) < رادو ىدز ىمصت ثيقاب و راكبدتا
 الا باذع انت كن اصسالملاباذهثقلخا :ىلاعن هللا نانرلثآلا نمرتؤملا دهاشو

 فيطللار دظنلا ببس رابتعالا كا يصتعو ىلاعت قا سنالا ىأراكتل أي  نمرظالا نال

 ةيتامورا ننأب ل ماظعو باسعأو مهم ملسىأ راو وب المسسجو كلدرجو قبال
 نع ةغيفملا فز اتمتالفيطالارظنلا نع ثب رماذأ تانارملارئاسا رف كراشم كنا

 (ىحلا)« بابكدمان اررومخجرت مل ه باندوزغنا هععئردون معمإط ىوتم تائاوبملا
 هاذا نمتأي لو عمد ناسنالا معمم نوكيالهناغأو دع مشل !ىدزيول كامصن نال

 كماظعر كب اصعأ اذكو مارح اك أ نال ىوشىأ باب سم
 دردارزت دج نيازا دكر دو ىوتثءرظن باص نك ةيناسنالا
 لقاعاب ب هذاورصبلا كن دبي جمان ابّتعا كندبو كلل سيل هنا تاع ذاف(ىنعملا رظن

 ثدهامشالدوجو ءانفابدسرصبل كسل سو)ةنربخ بحاس نوكمل ءبف عساو ىلظنلا ىف

 نوكردرظنلي « هارزدنبب زكر درك ليو ىرشم لةراظتالا توامالوهفا لاح

 ماعرابنفاملاه ىري رظنر نءارذ ب رظلآس ميري طاالدم (ىنعلا) يءاش ىورودد

 اذ ندلاةكيعلل ايندملا قارات (73ز كن ار ظنكن اطل! هجروا ةرغآلا

 ةقيفسدم افالم لج بيثالاركسضورطتر ةيناحورلا نم نيمورماو را
 ةيسرافلا فاكلات ناكل .ن هلا موي كود ىن-ءمنلكفأ .ًالاراينألا

 عارذلا ىمي ةيمسهلا فاك عقب زكو برم ةماكنا نرك. ف فاكلا تح اذاو ةموهشم

 أرطاناب (ىنعلا) © باوصلا لعأ هتلاروج همرس .٠ باسح نقرنودنانايمردإو ىوتشم

 دهاشآل تادهاهاو تاضايرلا لكومو الكب 1ط اه باسحالفرأ رب رظنلا انه ىب

 :رحي حرش ىديةشايوج ف ىم باوسلاب لءأ هنلاولنريس ب ؤننو راطظنالا ب, قرفلا
 دا م دعلارع وهو هاف ءانفلا حرش تعهءال (ىنعملا ريك ارم نيرداتماد شوك

 ىف فقام ادوساةءو رخال داعسملا بيسوه ىذا هف اى 'ا اةرثوازع

 قمر جلا اذم ىف همدقت شي يح قي الاه ذهل بااطلا لقا اذه تلعا نرصلا اذه

 تنفا "والخ هكو تدنسيناتءاكراكل صأ هكنوج ف ىم بما عراضم لعف يت

 ناكىومف ىلع مدعلاعيئانسلا*ارجا عشونوهر ءاكر كلل أ ناكل (ىنعمل] 4



 ((فنفأ
 نموت انكسسسمملا نم ايلاخ ناكمالو ةمالسعالب الفنار م دملا كلاذءناك يش عم نكي

 ينساداتسا هلج ف ىوتشمر اسكننالاو مدملا نوبلطي مئانصل اراهط الذين اسالا ناررقملا
 مهنمتسو مهراكر اهطالذين امال ةلج (ىنمملا] <« راسكسنا ىاجودنيوج تبن ه رظرامألا
 مده ناو اساداةسسا عرج الو ىرشمهيفاونببار اسكناللالمثر بارفتاوم دعلا نوبلطب
 هماسصو ع العوز بمعلا زيت الا داتسا ءرجال(ىنمملا) يب دويالو يتسن شاكرا
 ىف ناكرم لكو ىلاسعت هناا عنس لحتوهفمدعلا دئاز رح لكنا معانا ذه تليعاذاذ الومدعلا
 أوهذريقفلا اذه نءر طا لكق ىلاعت هقاع:سلحرهف الومدمل اوءائفلاور ءدوجو

 : تسيرس ناش ءاكرلكو حراك /ا اكره ىونم قاربت نمرومط
 هرققناكن م لكى عي بناملا لاذ ف .«:صرظارلك ناك د يزا مدعلا اذه ناك« (ىنعملا)
 ته نوح ىي-نإل ىراثمهتلاناسحاولضفلر هفا لامط دهام ثدانزاادنا ,زاتفو

 ةغيملالعأ ناك انمدلا (ىدملا) يب ويس ناشيوردددربهمهزا « ىبطرئالاب
 اذ لخناوك الا دبق نم مودم لجال هايشالا عبج ىلع اقيسملاوبعذأ شب وار ءالؤه
 ىندرادمسحر تراك ملامو مسج ىبد مكي قيل ماخ إف ىوتثم قالا بج ىلعارلع
 مسمار سقف راك ثلج لام الو مسالا, شكو كفن أذا صوصم ا ىل# (ىدملا] ب لاؤس
 7 1 اسكس شاب نكشأ- ق ىوتم لاوس !كسميالو
 همسج لرح ىذا وه عناملاو بهتولامىذلاوه رئايعلا (يئعملا) ©« تخاب شي وخ

 لولا مسقلانماسقأ ثالث ابلوالادنمو [اصتاتل_الىذفارب_ةفلاوه شب رردلاو
 هك ىدب ورده ءاةرفبهبلاراثأ ىذلاوهواشي هردنطابلاو رهاظاا ىلنوكيىذفاوه
 لامرهاظتلا ىف ىذلاو» ١ مسقل او ءالول كلامو دبعلا وش ىلع لامو مسج بدسم

 ,ط املا ىلالو رم الغلا فدل لامال ىذا مك ىفو ىف للم الي ئ-طاسبلا فو
 يا دوف مب ب حاس نمل ابلا فرهر لامرهاظا ىف 4 رسب ىةاوه ثلا اننا
 اوي ةثوردلاورقفلا,نيذلا ةعيفرة.'صصرالعأ ةةيطرشفلا تاكنان'ابارالا دنمدو ريف
 .ب هلىذلا شيوردللا لاذ صو سلايل ءدوجو مهل نيف !ماد ارب هذدو وال اوتاكو

 ىدلا نكماو ةيناعسلل كلن مي هو مسمار قن لصأ كل -؟:راكر نطابلا و اضيأورهاظلا ىف
 أرتقنان البوم اديسرا ذأ اذهرلاو ركل ايزل لاو لاثلس
 أ ناكواو بلل ىنةوهف هنبئاسه-جت ايت ثم الرثو قحلا بحمى دوو انرح ىذا عنان امأو
 .ريثياكش نونكا هردز سو ىوذم. ىلاعت هَملا' اشر هدوجو يتفأ هال ارم_ةف ةروصلا ىف
 نآلاءانقلاو ,رقشلا ثيءداو تكسمادان (ىملا] راوهاروس'ث سن ىو تسوكه زاد»
 كليه عبب رس هري-سرفءانذلا بالة اهلا كيئانال سلو أي ىذلا عحولا نمل :كناالا
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 .ماؤاو ةالثباادبع هللا بحأ !ذا ىوصق ىلف بوبملا
 ىنحال) ب نكرك ذوردوي دماج رك اركذ ه نكركف
 ءابشغل او رمملادادز ا اظكنال هيقاب تن أركتفاءاراك بالذل نوكيل ىنغلا ةمآث نموءانغلاو
 ناك نا صر دما |نهيفو ىلاعنهللا نم ده انقل ادادزا ىف ادا دزا اكو ردقلاولم دادزل
 ىوتثم مكر كسحذأ قررك دارة ىاصق طاف ىلامت هفارك ذار بهذ ١ دس اج ”لركذف
 ذلانال(ودلا) مب زاسمدرمنا نبا ديشررخنارركذ ه زازتماردارركفرارك ذل
 نمط تارك ذمالأ ىلاعت هوفل نوكسلاون اشم م الاب بامالر ةكرمأ اركملا, أي ىملالا
 كر رف لم بلغل ساتركشلا نال نامو راح الركفل لمح كبل نأ م ااذاف بولغلا
 ببذت ءاهسلا سعت ناك ة دما اركتلا ذل اسهم ل ارك دب عيطسا يرتب هيفا أنا
 ماما يرعيو ىرسي يح ىرامباهادلك هعجيو دمام اركذلا بيب للارك ذالك دماوملا
 هال ركفتلاك ةدايعالل سو هيلعوقا لس لات طغت الام ىلا لوسولا ليتيو نطاإلا
 سابع نبا نعو ةنسم دابع نمربخ م اسركمت لاقو و لا نمدو هقلار باقلاب صو هلا

 يشأ ىف مالا هيلع لاةنوركُمتياموف لسور هيلع هنا ىف تمهل
 لاق هناتاذ ىلاوركشنمالو ههلا*اليلإوركمي عال لاا ٠مم لاق هللا ىفرك هركشت
 او لأ. كظمر اسر رؤبالض لفل ين: تي هذاذظ رو دصا جار ارسةركفلاءاطمم نبا
 ايم هيذج تافوتوم نكراك«ديغاي ياو ىاذلبلتساميز دوغ لساؤو ىو:
 ةبذج ىرق ىلع ةيهلالا بطب سفن راك لو هنااا ىلا لوول ىفءا(ىنهللا)
 هراو نك: الو تاع اطلاير الالف فري نك ل يلغتلا رم ىزاوت نمحرلاثابذج نم
 ,د قران دوب ىران ةوجرأك كرت هكسنار إل ىونم لمعلا راكي دارو ةب ذجلا كانل ابقرتمو
 نع“انغتساث ا دايعملا تاءاطل اب لمعلا ىاراكلا كرثنال(ىماا) م دربىزا ءلاجدروخ
 "ىلا بر غني ىدسبع لازيالاف هى لدين شاعل ام قيلي ىتم“ انغتسسالا سنو ىلا نما
 لا نبال ر عرضتلا ىزابنام ةوقيداراو هرسو هعهسثنك ةئيبحاذافدبح أ يتح لفاونلاب
 '.نيب ىار ىغواررما ه مالغىاهر فو شيدنا لويثىفإل ىوتنم ىلانعت هللا ىلا
 هر هللا الو ظنا ماودغلا ىلع لب تاع املا ىف رئاركت هتالو بلر بقلاركستغت المالغاب (ىندلا)
 وسع ز د ينامك ان بذج غرم » ىوثشمراظنا ىدعمجاشع نيب ظذلو حورلاو بلقلاب هبقاو
 نم ايعارس ميو لاصتةللا صالنركدنامل (ىندملا) يشكي .؟نآ عشه سىدي دب دوج
 ىملالا بانل شم نمةر لالا ةبزج اربط لغغل !يلعريوشف الر ارئالب ايم اسورو «ةريغ
 لاذ ميرملا ىرثثلنااىل لوألا ىف .ايقةسمملا ةيالح كلمن, ىأ ابنا طريب
 كل قبول زوسولاروهظ دنع اذهان عملا ىلا جان قال تقولا كلا ذالنات عمل! ئذطأ ثنولا



 الالم جاتتالةبهلالا ةيذل !روهظدنع اذك مدلل ةاح

 .كلب ردبعاو لاعت هللا لاق ىلا عت هللا ىلا وصولا كلر هنال
 نو أ ايلر ناكو لو دحأ نه طقست الث اعاطلا نان

 قالا ةمد خي دوبعلاو فانتا عينوكن لا ةءدلخا ىهةدايعلا
 /انزيرا كد نوجا, و ىم قام هل ارا راك ةيدوبعلاودابعلاراك ةدايعل ان ةةعالوأ

 ةسضايرلابةسيئامسملاو مسجلا نموحتي هناا مش 00

 ب 1كلاسلادالروتلا 0 ع

 .دونبرظم نمتصح 4نوكيفرشنلا نيم ل اد يه تلا ب م لالخ

 لاذيس ا( اب رحب لك: ضرما د
 اي دانون لا ع ىرو ةرذأ

 ناي ىلاذ_ه ي رورو فوستآ4 هغبندرك عوجرركيدرابإط قا آيه

 ندرس تفك ذا ىوتثمىناتةطسش فو ورخأ ةرمضيرملاو فوصلا ةسثىلا عوجرلا
 ةءطللا هرشىذلا ىأراملفودلا(ىنملا )< ىمزاتدادداب دياشترس .٠ انقلب صاسق

 بفشل 0 ل ول ر صزر ياساتر ني
 0 اركتفروض> البراد قولد قيايالكر أل ساردخ اولاءاطع ةها سلا اوىمعلا

 ىيءارتيطعأ ى معلا نمنوك أف صاصخلا ى زل بف كل عدعل هتب رشاذاالئاقةنيتاعلا ىف

 صولا ىلا (ىدملا يبت دووخ ىل سدرك اسكن عرب هغ هيكردتو ل ناقوخإو ىمىوا
 سبالنان قي رطلا ىفتمل ناس اذهو الوم ”ىنم هتاعج ةمطال ىلك ف يلسقلا نرخ
 تام عمت لمفلاو ربضلا .مزلي .ا !!نمىأراداو فاعلا 10



 2 0 ىوشم لاق ىفوصلا لمت
 .ههمخ قوصلا ىأر(ىعلا) م رثر مميش نم
 مثل واط ىوتلم ةموصملا اىفهتمطل نا هسغتلا

 هي ىبرمن ضيرأا لاذ (ىملا) ص استو رحز
 وجرب عر هلا بحوم ىلع ةنبلا لعفلا اذه نعتاطلسلا

 اخاورو كمديولاو ةبلاب ةميخلا (ىنعلا) م دتقرداندوجىهناعوا و دتو هتسكشبو
 1 ىتلاةيئابلا ةهطاكض :ضدرملا ىاوه لومي ىفو علا نك ”ضرالا لذ م_ةيلذع باطب
 ارعاط ىمدي زج نه فخم ةِس رعل مي لا مشن(دوج)اوثىدأب طوقا باطيررسكم
 ا لالا 4 خرب زردلا دفا مساسق ا . غيرددب كغم ردهد رم

 ًارذملانآل فبدلا تق ص امنا بدأ, فيما لأ اذه لجالف قرا كح
 دربي ذاق ىوس شكد شتآ ءزع دز صخر بفك ت نان ى ع .» ىم ىلوأ هب رض نم
 ارا خل بح تطور ادق اقودلا الم يبسرو (ىنعلا)

 وا هليكو ثة> ىوزا 1 لف كبش دج رش صود مدون قطعت
 انالءنليكو العر لسج قا نازم+ىناةاتالنيعملا) شا هب حووب دركمزا تسا ص اخم
 ىذ اهتلانانهم كح رورسم هارعك لان داققلا لانا -اورر وظن فب رشلاعرشلا ماكحأ
 ب 'يأ صلخم فب ريشلاعرشا هتءبانم

 بو ه١ لداع ىضاغل انا لوس نط[ علل لاق تى مج افهم و زم اغلا مساةغ
 © لاقليقو مسخوو لنج عملاق هلا دجو داقحا ضار شرا تهطل ىم لاقلاوأ طلخا نم
 ةلدانما عطاقولا دماو دل او دا ة الا ضرم.في رشلا عربشلا بمس ىغاملان(ىنعملا)
 داسفلاورشلا ىناتووفاسء دس أ ناوةر ثرلا ذح أ, لنا هضارغمولاةلار لبقلاو ةدو هاخاو
 مروا نلت دنكن ا رك اساهنف هوا نوما دنكت شيش دويد إو ونش ..دابعلا ىلعء اضل وسو
 نامل عكس ةزازقلا ف ناطي_كلالعحا .ىع رشتملاىاسقلاو (ىئعملا)
 سنا لهأ ذ نكسب في رشثلا ع رشلا نون اغب مافن او هر نم ىئاحللا نمأيل مالا ماع
 « عيتدةركو دراذكيىثكر م ٠ عمط ري مسخ ديدوزارت وجو ىوةثعو مهدوقبو ىودلاو
 ع رتل كزيم عبقبو دانعلا رتب ةرورضلابنازبلا ىريعمألا هامل مصل تا (يما)
 (ىدملا) «شيمك اددركن ىئارمضزا ه ةروط ىرنم
 0 ا "م ىذرن ال هنرم خا دئازعتيطم | ناانازيم نكن | ناو
 نازي ناك اذا نكتلو هم عمطلا نال مسقب ىذرب :رال ريش نمىأ بيمن يمه فاسقلا



 2 1رق ةلي درع سر مماشا اب ارو نامتحرا هكا

 ةهشرةرطق ذم ايغلا موب دءرحع ندر مءاسخلا خادم هلخ ىلع هتلاقمحر ل داصعلا ىضاغلا لوغي
 ارزارعع بكمل « وباب هوكردرخ هجرك هرطنإل رشم لافاني دحأ لكم هلا صتقيف
 ةرودلا ف تناكصحولو ةرطقلاو ار [ىدعلا) . يدويا ديب
 ىشاقلاوزيتكلا ىلع ل ينيكتلانالةر .طغلا كفن نمر هاظ هتف اطلو هةطار كلا «ام نكل نايا
 5 ارماك كى راد كايرارابغزا» ىونم ىلاءاهثنا لا دعرعت نم: ,طقلا مك همكح لدانفلا

 رافيظن هلكلا كَم هنارابغلا نم(ىلهلا) م ارح دىنببرطفثلموثا
 دناكتيعلارخ يندمج انهو نيعلاركعو نسلا 9 2 ءردلا فاك اركب الا 3

 | لداملاىغاشلا دوحو ىفىرث
 اموزج ل ىرةلا دعلارمع

 ةدهاش تايئزجلانال(ىملا) م تندمآ د يشروخ :زامعج ىف ان ه ثسده ام اهاكراعرب

 | لدن ةصرمل اررعتكللا ىلع ل ديزيلغلا ىنعب سعال نامض ىفأ شلات
 مق 110 ىوتتم العو راف دع سون يق ل مم ثلإ دع لداعلا ِ

 ىلاعت ها هقاسمسملاثإ ذو(ىنلل] ينخشلأو الكت سةومرأ خآ ٠ لح دئار ددحأ مجرب
 ةروسوةيآلاروم_تارالكهلاتىذقلا كآدو هيلع لس ةييبح مح لع

 (قسرامو لبااو) سعنلا بورغ دعبول( دئازال(مستأ الن) ىعو
 ننال ءامبك» وتو عقجا 1( ٌوئا'ذارهنا .ةلاو) اهريغو باو هللا نم هيلع لعخ دام مدح

 الواولاو لام الا ىلاوداعفرلا نوي فذ ف قو كرت هنسأ
 )ةمايقلا لاوحأ نماه دعبامو راسا مش ثرا اوهو لامدعب
 ونمؤي ناب نرعضم (نودصسي الن آرقلا م ,مل* ئرخاذا) مملاس(و)نامالا نم مهلعتامىأ ىأ
 ةيساشم فيطالاهبببح ممج غدا نمدارلا را !لهادنمف يا الج ىسهتنا هزامعال هب
 ذأ ىل اع هلا سه. ت اذ ىلع لدب بيلا مسجو سما دوجو ل ءلدي ؤةشلا نأ

 قفشلا ىواضيبلا لاق هربمشروتل هنهب ا ثا ىصغلاب مسقا اك بييح
 هتفرل« ىمحا لي ىذلا ضايبلا ها ةفيتح ىلا دنعو بورغلا دعب برغل ان اىف كرك ةرملا

 (ينلا ) 6 ىديناد نمرخ هنادالب نازنارا 1« ىدبناز لارج ءادرب روم ىرا
 لمتلادارأف هرم لعب ةبحلا كفن نءناكول فح رئت "أل ةبلعا ىلع هصرحمداب زنمرعلا

 اك. ناجستر ىف ازداد ورماعلا يثاثل لدعفي لابو ةادملا بلاط



 كنف

 كلنو لدعلار دس معي ةبحر ا دم لدع نم ناكو ل ةبحر اد مل دع ىف ممطبّئش ىالو ىذاملا

 ةسبحىلا تفتلي الف مظفلار دببلا لها ل دتسو مظعرد نم اهملعب وللدعلا مقيما
 ايندلا باي ولام ىلا لسع و ىذلا لاح ا دكه داره بلطي واهرس ىلاهج وتب و لدعلا
 ةدعأ ال لوسرال اينفا ىفهكلعاملذبلا ايف ةريضحىدلا لمي ولا ملم صرحو اهظذحو
 هك [فوحريربإ) ىو2م رسهاظلا ل هلابارورفم ناك املنطابلا معة ذا مولوةنملا ىف
 هذه عوبنمعج راانالوما (ىنعملا) ي«تاهتساف تانارد ه تلدفؤوم
 عقاولا "امل اومفرمس الو ل بل الو سل اناث ةسالا فرح ىأ فرك فرم« يجو فراعملا

 ا لمنزل دسجأ اود .ر لا ريو ىلعا الهو ب لمع سم شيب رمل ةًأفاكم ف قوسلا
 هدركو نك 0 قيوم لاقت ةصخا ىلا عج رت الا عمةمايقلا موب مولظملا لاحاذهو
 5 ..ك ما !لففنماب (ىدعملا) م ىذا اكم ىاضاقترد ه لد شو نوح اهملذلا

 قالا ىنافت صر“ ازاي ىزاملا نم قالا حالم موس بالارووس. ..نوكسنا
 تثوءارنرب» مخ ةرذ 3

 كاسات امل م تاعوربتلظ تع اورفعك

 فاكلا اردكبدرك ناو نرخ مكتعتءاراتسساو احل تع هتلادإ

 ىرخم 7 نيؤملا »اذ 2000 ا

 نك (ينسعلا) ي قوفمزا ءاوخ ردم الا
 اهرصتالثلنا !مادام قوحلا كلت لسج الس وب« تنأ ةرخآلا لاو 0
 لءنابيصعلاو قوفعلاو نيوتن لجالالقالب .ذعلا با ا !امورلا اغا ادحت ال

 0 قو هوفر دا دسش الع ةكنالمال .لامت ةرقركتت او
 ءيلطرىذاقلاروضأ هباهذاو مالا براش انه مىناقب

 ل ا
 رخل رابدارخ نيكسص « ناشك ىذا

 :بناجىلا وصلا بهذ( ينهلا) ي شما درد
 .دروآردلا» ىو:م هكسمىاه راش ليخ

 سا ىرسم (عم)



00 

 |ةقلعتلا ب راما لاقر ىشاعلا دش وروض-ا أوضيرلا لاذ بصملاذو(ىنملا) «تاشذ

 مخزياب و :ئونشم اراه هيك نا دعب دلبلا ف هر وشى ا راما ىلع اهعضردملاىارايدالا اذهب
 ىألا لارتكيةر الاب رمش: !(ىنملا] جب ازيس دست ىارهكن انخآ ناز هداروا ءرد

 | تسينتاوانونرب هرام رد دريمونرجززامكناك قو ىر:ثءاقئال ليأر مارك“ زج هطعا جاب رقما
 نوكبوتو < كرجز نءماقتنالاوزامهلا تقر وصلا لاذدال(ىنسعلا) م رابجدشابنآ

 ارابج همدنوكي عرشلا ىف كل املانالن امض ىا تاران يلع نوكيال_ك اله نمو ل الهل ىف
 ناهش ىغاتربتسين و درم كره ىشأ دو دحر دوإ ىوتشم ار ده ى اة رعلا ملا مشب

 الناعم ىش امثل ا ىلع سيل تلم نم لكى غافلا زعتودح ىف تال(ىنءلا) يدر تدينوكا|

 تهح بئانإ ىملامفراشاادهىلاوفيرشر لب ريق الوريغصب سبل ىغاقلا كاذا

 بئان لاعتهنلا كح ىرح ا ىماغلاو (ىنلا) قت 3
 دو دحز راضيا ءالاوه ب قوت لكر هايل اريك ى تم لك مو قا لسكر رثاو ىلا

 مالاظب كيرامو ماظاا نور اع هنالهتفيلخو قمح ا باي هع رشا ماكح الا ار اوهل بع رشلا

 (ىعللا] دو خ لخدو مشو ضرع ىاربينرفنكى عؤلاظمر مب زا بداوك لف ىونثم ديببعال

 | لج البيد لا لعغب الر موللظما لج الل اظل بي دانا و بالا لعشيمل داعاا ىضاسقلا نال

 يباطخرك» تب هجازورقح ىار. نوح طىممُهَنلار ل خيدلا لحالالو بذغااو ضرعلا

 أوهرلس»آلا مويلا لج الو يما لحال افلا مك نان (ئعلا) م ت-هناعرتيددش

 3 .ةاانالةلتاعلا مزلتر ىماشلا دلا تام ناي أسما هيرش تدغ عقونا مو
 ىرتثم هيرك اًئثلك "يعور ىرهوا ا لاق قالك ةيدلا نهراعوهو قاحا ب انلداعلا
 برضوذلا لاذر(ىنعلا] ع تدنعآرا دنيز وحر مكن آوو تفماضرا ةزدوخر كن و

 ٍباملاو هلي نامضا .الاوهقلا لج البر ىذلا كلاذو ماضل اوههسغن ل جال

 نار (ىئسعملا) يدرعتدبااهنوخار ردبدآ ه درو اار سيم دزردبك  ىوتنم
 ةبالانال_ديدىطعب ىاهمدوح دعينا بالايئاللاف نبالاتافدنباب الا برش

 مح لجالةردفاب هللا هثع هللا ىظررمحانا العذب

 |راكسحر م زاراهكنازإل ىرتشم «رل» ةيدالف ةيدل'ب تلو أت ماستالا لبق تاف بارتلا
 هياكل جاله فر برش ب آلا تال (يسعللا) مدررببجاوتسهوا ثمذخ « هز شرخ

 لحال دقو دلاولا برع



 ,أ لاقت اخ بدالاوانآر ملا ملعن ىل» هذبابالا برش

 ند شأرصرز زعم نوجإط ىوثمهبلعئثال و ثري دجو
 برغلا 0 برشاذأل (ىنعلا)

 تآهاونيمارع« نيماوداتفا بئان عمتك قا وس هلا وعاد ورلعلا نع ئمثالا
 ا ل !(ىعللا] نينه

 ىأ دوج زما ذك نيمالكمكح ناكر قاس بنان لملا ناكمف 01 ا
 هدهاو ثذاب دولا برضا ذا لعمل اذك لع نامعذالف هدنع تقلتتةناما د أ دئمدح عضوا

 تاق هس أن ذا ىصلا برشاذال-هلاو يام !بح اصلا هبله نامضالف ملعتلا جال

 انسادوبن سي و ورباتسسا تمس بجاو تسينإو ىونلم نيعلا عمنيمالاهنال نمشي

 الاذدعتذاتسالا مده انسالا نراملا بسلا ىلعبهتالا (ىسعملا) يب وجراكشرجزب
 ةاتسالا بريش: نامل ادالوأ أ يلعتلجزلاو يد وتااركبلاط تركي هيلع بالذات_سالا

 ناجي جافا دهن ميو بيسي نالىب هلا لال يجب
 3ك تومادعب .!متأو هنبا عمرمجان دولا

 ,الادبإلا برع ناو (ىدملا) يثسرتنداداونوخ

 أبابالا نءبرعتلا ن جتفرجتي الممدوح

 «ىناتو ىدرخب ٠ راقثلارذ قازجتياتىدوخ سب » ىوتثم ةيدلا هلت براشلا
 عملاق تنأ نمي ذخ اوم عوبتلا ف هميفن يح أَو ةجصل ناك اذا (ىنعللا) 6 راو شيورد
 ذي ىمسللا هع هللا ىشر لع مامألا فيسك

 صر

 ىبىد نوح و ىو2/لاناذ واو ضر خا! برغل تالصر مك كلفن تين اذافايناق
 اذه بدم اورشملا بيس تيقاذانإىعلا) يا ثيمرذا ثب م هىكو تبغ ارهدوخ

 ىرهلانكلو تيمرذاتيمرام لافمالا:رومىف ىل امن هلوق بث

 ايدل ته ها نيمار ىفدوب ق-ريتاءةدآ ظ ىرذ ٍِ
 العر لب قا ىلسع نركب ونيمالا ىلم نوكيالتامضلا لاذ و(ىنسحملا]

 اوه ىذلا لالا ثيب نمهناهذف لتتهللا نيءأ نمر وظاذاف نييمهقفلا بتحس و

 ب رس ىا تسر قف ناكت ىونم ه رك يلا دوس تءارقاكترع » ىرشم ىلاعت لارج
 لثاسملا ناكدرر هذا ناكدفي سلا ىوتشلاىداوابرخآ عا مو *ارمشو عس ناكد كسا (ينعملا)
 !لئاسسملا تاكذو لو سالا بكل و سالا ل اسم ناكدو مالكسلا بنك ةيمالكبلا



 ةعط ةلامعتلا علل همناكد تب أرنا ةنحأ ةويدم دراج لاعتلا ع:طصم ناك ىف (ىدلا)
 نكداوزنازازق شيب و ىع عسبتلاب لمت اذابة دوصقم تبا لعتلا سلات الاذفةيشخ
 نكلاو نكدانيزازفلا ماد دركي زسغلا(ىسعملا) مدي هكرك ادشاب زكر هدو
 عارذا رجال نوكي ديدح نيزازمل اروض> فتاك تاو ىنامت سر كس |يخ ةستخالاناولأ نم
 ٌيثبابسالاوثآلآلا ! نم ناكدلاىف نكن ا لوب هناك عارذلابهسارقىلاجاتس عاتاا تال
 مفاصناكد ىف دجوي بلغالاى نااك عئانصلا عاونأ نم عونب ةروصحم نوكست نا ناكدلا عنب ال

 كفوف

 اتركي عونا رازغلا
 هجر الحك ن ف نملثا د هيفدج واذا ب "لك اذكه تعتسو هزرط نع هجر قال ثان هلا
 عاوأ نا 100 هزران و
 امئوننمإو ىرتشم ىلاعت هللا ىلا داشرالا نع نونفلا
 د !!ىم اغتاراب(ىندملا) «تنيناىنيب

 نم ضعبلا لاما ىووذ ديحوتا كل
 ةثلالا ةدحرل ار ةروكل ا :الاب (ةزك د. لانمالا بورعضو تار اعتسسالاو

 وارماع مادر مندوتس ثيل ىونذم لاقاذملو مس ل ىهف .هرهاظن متةراسملا لام نملك
 ماوعلا ديصو ننال مانصالا عدو ف و (ىعملا) العلا

 8 دوز مناور وسرد شدا ١ ىم العلا نين ارغلا عا 02

 هلا ةررك ذل تاماكلا هيلع هللاىف-لوسرلا ار قولو (ىنعملا) مدون هروسزادبأ
 |ركمو:تةفدافتعالا فيعضا تاملكلا كلن نكل مسا روى نا ل بسوي رطو
 . ددشد_حاس ناز نآرا اذك لج ط كرش مهلاوةرو-نمتسيلءالشاو اقمار

 | تاناك اوعقانلرانكلا نءنورشاهلاو (ىنعلا) يدتدزردررسكتادبورسم#ه
 ني دج اسساو راسص نامزلا الا ةمهرورسو مهو دايز

 ةدصسلا|اول_هنو اس 0 الا ىلم اير راك

 0 نا لا ةوخاذأ قاهلزأ امال هروح ب ناك
 كت ةسرسولا ليدس ىلع هلا قف ناطبشلا يلا فلو هبلع هللاىل قون ىرخالا ةذلاثلا



 كلا نمىلعلاقيئارغلا
 انلامحلا ةقيَقح ءابعأو ليربج لزتقهعماو دصتو دس رولا
 ذا خبلبتلا سيلك (ىن نالو) ةسيلبتلابمأ ىنو» (لوسر نم كالبق نمانلسرأامو)
 و نامل لسرملاو اريام تارقلا نم سيلامهنءارق . (هتينمأ ىف تاطبشلا قلأ) ًارن(ى
 ( سانلا لاوحأب (يلع هلارمتانآهللا مك غ) هطبيف ىرا ظيبلا لاقو لال

 0 :اط.ثاام اقل وهتءارقمةيشأو أرق ىنعم ىتتاكن ىسوتلا معبهلعذي
 دقو ملسو هبلع هللا ىلس كلذ ماكنت ه1 نوعما#لا نط ثيح هوم
 أ نالها اهلها مكدع مت ناطيشل !ىق اسنبف هلوقيرخ دشإلو قآرغلا

 ندعم في رمثلا ىو ان الص احلاو مهلا ةسوسولا قرطت ,«اببنالا ىلعوو لازاوج ىلء لد

 تارايعلاو تاناكمل او ص سلو لاثمالا بورشو تايلزغلا ىلع لة م هنكما د بحوتلا
 مالك لس اول هداريت مس نعملا في يهاسأر اول تعضرو مثيرا لكت اراعتسالاو

 تر وطلب ىملالا مالكلا نم نكي لو ىنلا ناسل فرط ترسم ىلا! ىينارغلا كلت
 -الاربسوة دحولا معرب نمروبك ذملاناكف ةمكح جالا

 46 دوت ارتاوبدو شاينا هلساب و وردو عيبا ,تايفرح نيزا دعو ىرثم ادعم نكو

 < نأ هلا لالا مشيرو دوريئيعلا لك ثميو دة همىأ ءاصي فرح اذهدعب (ىذللاإا

 8 الذخا نب رسلان مقو هالك ايإ ثلا كرهت دونا لس عم نك تن أءانعم

 ىأرتاطركلا لأت مهضعن وال و 0

 ناب ملص عميوك لقاءا أ ”تاماكلا فه رن رو لوسرلا تو سن هنو س*.

 هموفرادقمىفء د٠ ألك لوي لبدح أ لك هيلع .علطي الرسلا اذ هى ثصلا نال داش

 اذه م ىفوسو ىذا تياكحب عوجر» نيطايشلاةباثع نامل ارثك أن الةسو وكل 0

 نآو ٠ را قوموىغاتثيد- نبع ف ىوشم فوصلاو ىغاغلاةياكح ىلا عوجرو دوه
 مالغلا ةلادر فوصلاوىماقل نياك اننى انالوماي(ىنعملا] يب رازرازو فيع ةراكمتس
 دست ةدطالالأ ةدش نم لكي وهو قوصلا برش ىذلا فرعضلا
 عمت اال( ىعلا) م رش ةوريخزا مكى شقتو بان « سدي ىا شرعلا تبث ىدلة تنك ف
 2 شن أ ىتح شر ءلاوفقسلا تن الوأ ىداوإ 4 ايلا لاق ىفرصلا ىوم ديالا

 تح هدبلع عدام «رمتبثأ ىأرشلاورمللا

 تدث وعلا .ذه لمى لاعب تألاممالا برأ

 براضلا نأ فوق يالا ل ةو(ىنعلا] عاصر تحل هتشك ىلا نبا ٠ 'ماقتنا
 رع موو ىوتثمالاوء رس الفالايخ ماقسا !يفراص شيب رلااذمماتالا لص أو



 ا ا
 (| عرمتلا فوضإبو(ىسعملا) مي تس امك نانسروكب صار عرش ه تساينغاو ناك

 || ىذفارمةلا ًالاذو روبغلا ب اصصأ ىلع عرش انركي نبأ ءاينغالا لالوءاسمح الار جال

 عزانتالو عدئالةىنفلتنكلابفوص تنك و لو: ممةئامجهنمىفاىفوصلاوىتق أ لامالب
 م ولغشن أ كف بلقلار وذ ةءاغب نوديعي تاكئالي نؤفوكي ءارغغلا نا

 هركرم انت سوديزا ءدرمو
 *>جو نم ناتو ىلىاديزكرد تيملاىأءدرملا
 ترللا مهلعمي مهدوحو*انفارابتم|ب ةبفوصلا نكسلو ةدحاوة م قرا نقي توملا ىنعب نان
 هللا ىوسامو ايندلابحوةدرلا لاعف الاوةعمذملا قالخالا منوي فارايضواراركسم
 هدم فصأانمىل-هالافو_سلا مسا قلطب الو ديناويملا لاوحالا نمنوهتدوىلاسعت
 لمت ىلا نبأ ماةنءالال_ سبل تيمضر رالف فرصا ىضاةلا لاتز هاما فاسوالا
 !باصصأ ىلع مكسملا اعقب ىتمو ءاينغالاكئوذتل ++ ارجال ةمكسحلاءالدو ماقتنالا

 | ررضا!ىرارطضالا توملاب تم نان ىنرملا نم قا“ 7 !

 ةدده تاوحنءىقاةبفو هلا نك تانر تيم جو يب ةئاوبحلا هور ءأرطيىذملا
 !ماك-أرثك أ نال عازلاو ىوع لا لمعت ىَأروبهلا لهأ مادو دعم تنام
 توما ىراثم روبقلا لعأ كح ىفةبذوصلاوهولابةرامالا سوغنلا باصصأ

 هودح او لتق تملا (ىنعا ا) راه يباع

 ٍىرآ» دوجومم لاق ىغمل ىف دحاو ل: لكسحلو ل
 هللالثقولو (ىعملا) جم اهراملا !ميرخرهب تحير ه اهرابزح ارموأ

 هنيدخ يف ىلاعت هقالافا؟ يانع ألم ملا نحل جالن كسل :دي دعارا م موينلا»
 لاقو ىذن باقى ءرطخالو تعهجنذ ألو تأر

 ,ةيوتلا مكفتااواتق

1 

 : ونوم ماللا هيلع لافاك ىنع ءأ

 .الاو ذه نم صوسمل ل هاو ة دحاو ةلاحف مهم ناك نا: تافاو .هوباكس يلو

 نك هرارسردلب ره دنسج رجومحج او ىرشم ثاوهنلا نع عئا ار تاضايرلا فر

 نيس سيجرككرارسلا ىف دحاو لك



 تسرب ناج هوجو ودعا هئلاو إو ىو :مالولا ببسالعلا مولوأ

 |ىفو تناءاهمشع

 !ىلوصال ىذاقلالاق(ىنملا) يب كت اتسررك
 ..روكر د هركت روب نبا ا ىع تارءالا لعالءابحالا ىلع ىمكح ىرعت ا

 ةرهاظلا ةرو سلا ىف ناكولو ضي راااذه (ىئعملا © تسدنآ شادو درداعروك

 .2لا ىلااوثا هموقو هاب رغا ىا شنامدودضب رملا: الاه نكلربسملا قانوفدمو اطوبسم

 | ةينام-س+لا ىولا نم دسملاموقوةلسيبتى قولا ةباثجهنا مولهلنايح نم ههلملاوعطتو
 ضي رملاةبت سمو ةبفوصلا ةسبن م ىوصا يالا نم ملعتا ذهو د كجارمةلاونا ةيئامررلاو

 |نم لاوصلا نالالو اروضلا ب اصصالٍضاميَس لزب امح الا ىشاناناالئان

 |روبغلا باصما نم لسن دعو لبس اهوا بلا
 || ططسرلا نان ثللاجا الر ل اوه د مهم الق تبول يدها بحوم ىلع ونوم نا لبفاوتوم ايناثو
 | اذدهر اينما هالات هن لوس را قولااموآولاَ وكلا ا اع :ومك اما لاق لبو هيلع هللا لس

 تاةيوبقلا ىف نم عم -؟ تناامو لاقو ىفوملا عمت الثلنا ىلاتهها لاق قوملا مكسح ىف ضي رملا

 «ررركر ةلاءدرم ىديد, سدو ىم تيمهبلقو هذمو تيلاكة نوف دمهساوح ضي رمل ذه
 هذه ةبارغالوارباكربقلا تيما تبأر فوساب ( ىعملا) جيرتروكىانبيهدرمرذارروك
 || رطقاو ةريصبلا كل لست ىتح ةرمعلا نيعب تبمل !قربغلارظنا ةيارغلا ىمهااب نكتسعتلو ةيؤرلا
 [| تيلاكررفكلا ىعر ىرقلا نك اسف غلا نك [كروفكلا نك اسإسو هميلع هللا لسةلوملا

 ل سلام لاحاذهو رذاغو ل هاج هنالروبقلا نك ١ك ىرقتلا كأس فربغلاكميلا ةبسالاب:دسجو
 ىلا ماد دنعاوخ كروكر انالناع هدانفراوتربث ثخ ىرركن رك »م ايئالارعا

 نمالاد هلا نوبل طب ىتمءال لاول قاع تناول ادعا|باطت الف ةةلرعق نم كبل

 || ضو رملا نم. ١ ضبا م امتناربقلا 'نمبل طولا ذافرارطضالا لاح ةلابملا ءذه نالربغلا

 | مدر ةنيكو مشحخ درك لو ىرشم رشا ة,اج «الماغنتالا ذخأ هنصو ءاوئ هدس> ىف ترقدلا

 || الفل اف ارسو لاملا ةةيقح كلر هلعاذان(نعملا) درجت هامركش قنرب نكمنيه ه درك
 أ بلطت الو ممل ةرادعلاو مهم مامتنالا ذسخأ نس غرف !ىللكلاا اونيضغقاوسرملا



 اقل
 انهربقلابداراتمامل-ا ىف ىهىتلاةرو لاو شةنلا ماخشالو فوصأب عمارة دئافالوطنن مسه
 عقو نأ قو هان ل اتألم ريقو هنطل ةلبللا نمو بلل تيم زم الا وذاغلا هس
 هاف فار أر دنال و هنمثلت نال وريغلا دفن الانراعو القاه تاكا ةمباربقلا نملباع
 المز لج قمللا نمهلع برش م-خمهانأ اذا فراعلاه اهلا شرةنك الن اروص قيقمتلا ىلع
 (ىنعملا) يدردركق حدنكدر. ةيزمكساك و دزنوتربم نزاكن كركسش و ىم مههماضالف
 "ايلوالادردرسىأ ىلاعت هللاددرب وحلا دربىذلا نان كلب ريشرإلايح ناب ههاركسشا قوص
 نآث سا هدنز نوع هكصص ىتسؤل مخر :زو وح مشخ ابح ارم 9 ىونم ىلاعت لادودرم
 هقابوح تسوي زبك ايوه ىذفاو ىلاعت فا بشغوهءايحالا بضخ( ىنعملا) ب تسوي زيكا

 لاك هل رأ خنو ىشعلا في: مم :ىلاوتو باس قحلا(ىتاعلا) يدي ورنا
 دويتو ح عمن بآ دمك ىور دوم وكف ندالجتلاكدلملا موه بصمروغلا لهو

 .اسنلا فنك 1 ن قا عغنل !قف (ىنعلا) ب باصقا 3
 1 4 1 ٠

 اخ او ةميبلفلا

 المو لج ملا يغنوهو ااه نالربثل قرسف نتغلا نيبو يفضلا ىلع (ىنعلا) مب دج
 ازاحدش ةبسنلا منلاو ناصةنوبره هيج باصقلا قنوع الا ذوق اطلو ةنبزو ىفاح ةرههيج

 مذهو(ىندلا] © رقسمدش + خعنزا تابحناو م رش
 ركل

 8 ذل لحما ذك وسم يزاول
 ةريسهنرم_-ىذفلا نكساو هيديالا ةدام لا ىلا مواسوبو ةابح تاومالا ىطمي ىئاب رلاسمتتااو
 ةداعسلا ساشلامرسح و بلقلا تيم هشفن لقاغلازاكملا لهاسجلا ةعيبطا خال باصقلا

 ناربنيه ه حرش دكت
 تايبلاو حرم اق أي ى تحس 1 «لقاعإب
 نمح ريضلا ىل عا ىل* "نحو ىأ ىلع بهم ءابلا تشب ربو لعفز لادم كنا ىلع ربو مصا
 :لسمألا ةبترصرنبلارعش دارا هتبترمىأ نيذبلا مممرصقلاوهو خرصلادارأو رثسبلارعق
 حرش فأي ىذلاسفنلا اذ سيل ف اوىفاحرل!سيغنلا !ذهلوقي هاك ةفخلار
 تايبلاو 1 و و يح وع وو بج صمم



 ,«ق نم يحو ةيناب رلا ةدئنلا بااحلاي مصاناببلاو
 - 0 :ونوك تامة يهلالا ةدقتلا
 داعتا ضيرملا كاذ فوصاب (ىنملا) جدن نري سك ار مزيه شن « دهن
 الراهللا ىلع بطحلا شن دحأ عشب لاء دمع ل ىأ عورشجالودهتسك سيل

 ققوساب و (ىنعملا) جدزتسرعياوا شنو 7
 ا ل ضي رملا كاذاور امم ارهظن قيلبالر اه اروط ىلع ضي رملا كاذداعتا
 ملا (ىنملا) ب شعب اضع ضومريغرد نكم نيه« شعضومربغ عضودوب جمالا ىوتثم
 هعضومريغ ى ئذلا عضو لظا ولون لعلا لعأ ءفزعاكه عضو ءريغ ىئشلا عضو توكي توكيام
 قدعشت .اكصاصغااب ضررملا ىف-ه انمكح نا فوسايف هعضوم يلا عشو لدعلاو أ

 ماعلا ة ان ضن .رلافداصاذانالملتنوكيفمم فوم ف ئشلاعضضأ |ا دعب هعش

 سولو هلا ب ةملمتملا تاملكلا ىضاقلا ن ,«فوصلاعقسا ال (ىتعملا] هك وستىفو
 ةعيرجالو ىأ و الو صانقالم ىنمطلي ضي رم ا نأب مث الكرت ل هاهعشوم ىف كنام د:

 (ىنعملا م« شالردزا دا عفسارتايفوصر سالف ى وخر ه كدشاباورىباؤج ىوشم
 كف سلو قلم اطال اراجتأب اهتالدوكي اه ىضاتابو

 مبرد شش ن٠ ناهحرد مرادتقكا ومكر يشير قرادهحوت ىقاق تفك 00
 ةدانزلا نمل فت مكضد ماب ضب رمل لاق هل بطلا قوصلا نم ,ءىذاملا ىأراسلف(ىن

 ككل ىوتثم ائدلا ىف مهآرد::سلشمآل آن هاردلا نا ,«ليلقلاو ريثكلاوب ,ن[هغتلاو
 تفرعضأل ىغاقل ا للاث (ىنءلا) ) نط هدوأ ارركبد نآ ٠ نكجرخو مرا «-ىشأف
 |رازإلىم لاقالو ليقالب فوصل اهطعارخ الا مهارد“ الئلاو مهاردا | فرصا
 اذهنال (ىملا] «فيقرو هرثشديابردمرددس « فيعضو شي وردوت رورو

 كنب هرتلا ل_ج ال مهارد:الثهل مزال فيعضو رمقفو ض :
 نفوس ىافتزا « رظنشدانماىداتىافةردو ىوتشم ا
 الا افق ثا لاماو ىش املا اضق ىلع ضي رملارظن عقو ىاغنالا ىلع لاما دلاذف (ىنعلا)

 .ايسصاصق هك تسد شيليس فز ادرك تسارإل ىونشم ىفو ملا اف نمنح أ ن
 1هتابج بيس ضيرملا كاذدعب(ىهملا) يب تسدشتازراا
 رك ببسي ان يهو اصرخر ىأن ازر اراصةمطال! صا سو“ ازجا ده هسفن ف «فنئالثاةءدب
 .هئلفغالا_ىضاقلا نذأ فرط ضي رملا ا ىغاقلا (هةىلهةمطللانيوهتلسجالو ىداغلا
 مب زارفوا ىافقرب هايس هزار مد داى ذاق شوكى وسو ىوتثم هتاراسم دير هان يوم

 نسا قرم | (09)



 ار ششره تفك ف ىوثم كح هاذ ىلع ةمطلهءرشو رازسالا لحال هنذا بناجزأ (ىنلا)

 ضيراااذاهدعب (ىمملا) م ممووشاغرخ ىنوداز ؟مدسشنم مه ممخودىا ديريك
 كلمهاردةثالث مهاردتتسلا نمالك اضيناو اذخنامهخاب الئاىفوصلاو ىناغلا بلان

 نوكأ رىوم دلانمتقتعو تْعِ ءرفانا دعب ةمطلا لال فوسا. كا مهارد ةثالثو ىذاتاب

 ند_ثدريط لو ةنحماب 4 تنأضيرلل هتغفشو هنح رم ىضافل ا: ناصخنالو بيعالر عازنالب
 ريطتن اس ىفاذه عيار ىضاق فوسن[ن دركش نزرسوهراب سرور تكي خانك ا ىشان
 هدأ ةلقنميوضحال: قب ىضاقلا نوكو ىشاقنل مطاللا ضي رملا هبقسلا ل هذنم ينغاقلا

 قلعتما مالكللا ىذا هلوتو ىشاسقلا سأرلفوصلا عرقوب وتتاس ف و هسيلعهيسشغو
 ميت سينالشإل ل دموت مكح ه ىع تفك ىفوصءربط ماتت شك ف ىم مصتلاب
 وسلا لاق توم ىتح هبرش بلطو بضغو يشاملارعطت شاملا ضي رملا برضا( ىنعلا)
 ةلالضب سيل كاشال, وهو ل دء كلمكح مسا عنصتئث ىأ ىذانابىأ ىذات ىه ىنانتللامملا
 يوم ةمالسل وادم ةمالع تدك ىلا كمل زا :رفيضخْئثىالنةباوغالو

 ةودايف(ىنملا) م نمآ ى ادار ىدنس وح م نيديشىأدوضىدئس هثهسيغ وو
 ءارثو كايخأ ىف ب هتيئثىالنيمأ الو ةعم هارتالو ةطبجتن ال ىذفلا يلا الا ”منيدلا

 هجام نباو ىمرتلاو ىراذصل او دمحأ ىور دان ودومل انما ىلاعت وق لعت تنأو الوشدم
 ىلءا لهو هسفنل با مديخلال بح ىتح مك[ نالت لسو هيلع هللا لس أس نأ نع

 تيقاعهج نإرد مه « ىنكدج نم نيك, فادني هب ىيونشم مَب وتلاو مكسهتا ةقي ل
 سفن رت مالا ةبقاعاضي ارث كر غو اذه لعن /[ىدنف | ىضاقام (ىنملا) ميىكتادرخ

 أرذح نم ىونثم هب .الارثب رف نم في رشل ا ثيدحلا ىو ىلءرثبلا كلاذ ىف

 هياع هللا لس لقي ملأ (ىثعلا) يردبىا نكل م سب ىدنارخ جاو ربخردى دناوذفارثب
 ايدك ه اضةرددينيتجتمكح قيناإل ىوتلم هلا ىأ يءأرئاملكو ريظاف لسو
 ةمطابأل امة ىلع فأ ءاضفلا راسا ده متم ىذانا (ىنعملا بانر ىلوسدرو 5

 ءازجو ىوفم ىلها ذهل ءازج ناك هيلع كه ةشن تأسأو ضب رملا نم -ىلذعن ان لنالا

 (يعلا) جوت ىابرب وريردركهجانو ونىاهركيدماكحابىارإ ىوتم اهم ةةيسةئبس
 ىهىتلا ماكحالا كانو مي ولا ع رسشلا ف الخ ىلع اهاسخىتلارخالا كل ءاكحا ىلع فسأ اب و
 باةعلاو باالهلا نم كإ رو أر ىلع تنأامعرشل اف الخ ىلع ةفئاولارغلا قح ىف
 هك مركزا ىركى حرار ى او ىرتثم رانلا ف مناوعأو ةلظلادرو ال ةرخآلا زلالا

 ةثالثل اةقذنلا لج الالثاقي لا محرتئامركنمرىذاناب(ينمملا) جيمرد هسدابهقفن ارب

 نآىاجهجرببارإلاطتسدإل ىونثم لضرب سمك 7

 ءاوصم



 ىفو ىلع لمتوولاظلامركستو ةبقاسلا مهارجةنالثلا فرصا 4لوغتو فيرشا
 |مكسقت اولظنيذفلاىفا اونكر ئالومب ركل اهوغبا: اه ىلاعت هللا نالزوعال انهو هدارم

 (ىنعلا) هدادريشو !ارالركةازن كه دادلوهحتىاىنامز,تادب وتو ىوشم رانلا

 ابيلح بئالادلولتطعأ ىتلازغعلا كلن هبسم:ثن [لوةعمربغ ءمكحو لو م هدع نما

 او دفولا يندمج انم ةيمهشلا «ازلا دارنا ىلع الرمغ كاي واج ورشي
 ,ف اذه بار فوس تى ذات نذا دباوج9 بيا حلاربشلا اوةزنعل اوزعملا ةرعلا

 « اضرنمدبآب جار ىناتتنك » ىونم هراكناو فد نءباوملا قوصا يماقلا

 4لاتتا ءاكلاهذنسه وسلا نم ىضاقلاعيسامل (ىنسللا) هياشتدركك انرهوا فقر ع
 ءاضفا| «ىفأب*اةحوروج لكلو ةمطاوافت لكل ءاضقالاضإ :راءاطع !انيلع بجو قوساب

 ناد م ةمطالا يتمم انهافةلار لات هللا ءديرامالا نوكيألهنال ه«ىترتو يسهلالا

 مرك !بع ىلفالث (ئنعملا] شو خوداشددنع غاب ديركرا «شوربا مهشحو تسغاب لد

 وتتم لفت انو مركرسنب وان> كمضي مركسل ا نكل باصحلا كي ولو باههسلاكى ندعو

 ىف (ىنعلا) مبسم لاء[ شوجي ردشءجرك ٠ رزوكحزا نطابرد لدشوخط

 | دورس» ىتطابرابتعابى عب قمل! دج وحاو ناك ولورزلا مكح نءرو رسم يمل ابل

 [ارويزهجرزلاوه>ولا ض#ر هاظلار اتسع تاكىأا سم قا ناك قلو ةسي ولالا ماك الاب

 رين بات زا طم لاس قوش يلا َت اَمكلا < دارأو بوتكملا نم بانكسسحلاك

 | ىهىتلا"اهلا نم نوكست طمهت ىعلا) م دنسر ندتكن اجو كرمرداوغاب 3

 اذكيمالا تاك .اذانحاورالا ةسإ همنا موركشا! ل_هأو باصتلا نمي راعىا

 تامل ةاي- ىلطعب عوم لإ هينيهرطاقق
 قحصانإ» ىونذيو داع ىلا لسوءاكبلاب

 ا لبج قم امأ نم (ىنملا) ةدئام تا دئخ هج تاي رب رسدوح ه ءدئاوخاريثكاوكباو

 8 اغلا مويرافكملا حف ةيآلا هذه تناك لواريثك اركياواليلاوكصخيلةالعو

 | ةرثك ىوف ل ضي رعتاذه ىف نكملاين لاى ليلغلا مهكهشلجالاريثك
 ئشور» ىو:ثم هنانسأةيدابلاخوبطملا سأرلا لمءاكح .-ىأ نق بلغلا تيم

 تيبلا "بسد نوكن(ىعملا) ب عمده نومه هزت يشار فرك « عمثو مه ىئاهاخ
 دونم تركت عومدفا تبكسو عمشلا تنرتسح انا ىأ عملا كمومد تبكسنا نملاك

 رداع هرشرننآوط ىم نيحرغلا بيالهئانا لات ىامت هلا نالءناظ نم ايجاتباغلا



 عسل
 داولا طب الاو مالا هحوة رمش (ىنعلا) مب ررضرهزادش ةزرغ ظناح و ردبا

 ةديد دخت قرذإل ىوتثم ىنعبالاملاغتشالاووهللاو بهااار رضى أ ررضلا عسي ن
 ىأ دنخ هريخوهنماب (ىنملا) دنت اكدت بسه كبدي ركق وذ و دن

 أركسلاندمموهىذلا *اكيلا قوذفرظنأ معمل تلعو كاصشلا قوذتب أر دئانالب ل حام
 موج تا ال( ىنملا) م نانجزا دمارت وحن مخه سد نآداي ركع رك منه نوح ال ىءا
 م ا
 أراناارك ذ نم ضبةئةوردرغ اهل لسحيو نان ارك ذنم ظضت سفنل انااا ينعي نانجلا
 نس ًاراثلاركذ نم حورال لس اهلا و :رذ حورلل ل صحو راسكنتا اها ل مدعو
 بحوتا حلالنانحلا نيم نسسحأ مخه كلارك ذنمسغئلل ل س1 قوذفا نمأ
 دما مركرداهدنغ إلى وتم رورغلاوءاب رلا ث عاب نمنح أ ةعاطا!ثعابوراكنالا
 نالها ذلصغلا نم قوذهف لص نما (ىندلا) كي ملسىاوجاجئاريو ردك ه متك
 باقل ةئيفد بلط !بلقلا ملسا. ءاكبلاب روت هو موتكس ىنعم مك ىفأ ىنامحرلاصشلا
 ميدنا هدر تلظب ار ناوبجبآ داء درك يفيتيساهمعرد قوذإو ىرم تايارمللاىف
 : .ايندفالهأو مومجلايفرورمسلاو نوذف اها صوسخلا ىلع (ىنعلا)
 هذا ةأيكساءام نا مولعملا نمو تام[ ىلا لان الا ىف خم ىررخ الا ىو ذل !نال نولذ ا
 ةفرسعلارثسي تاد هامل اريسع عميعأ نيدفا مدخلا امسي ريسعلا عم نان ىلاعتنلا لاق ةلطلا
 وح ابران رد رهن هنوكن ابو وتم هرج[ هاته نعل عدلا ثيدطلا | ده ىلء دو: و
 لعبا لاب ىلا ىلاسوكعم ل سعتلا قي رطلا ىف (ىبعملا) مب طابتحارد نكر اجار ههحج

 دو مثجابنكراب ه رابتماردنكراجاراهمشج إف ىوتشم ايتحالاىف برأ كي
 كينيعل قب دسصا !ىببع لعج اةرابتعالا ىف ةعب رأ بار (ىنعملا) راب مسح

 لوغب بئايصوه طاب رلاو ةعب رأ نيعالا نوكستفاس قو افيدبص
 لمت اهلج ةيهلآلا لاعفالاىنعي سوكعمل عن ثنأ ةدحولارارق لحتو طلاب رللسق تح
 | ىفو ةسحارلا ةمحرلا فو ةضئملاةنحما يفر ةمعنلا ةمهنلا قورو ربسا ىلإ ىف مفلا الئ ءسوكعم
 ةهب رأدسشرملا بوبحلا نبع عم كينيع ل عج اووي رطلا ىف طتحا كل اسايخ قالا لااسبلا
 | شأب اررايو فصسر لا ناو ىروش مهمأ ف ىم طاغل نموت ى - هرظنل لرظنعبلا
 ىلامت هللا لاقىتعب محلا ىف ىروشاضب أ مالا كلاسي (يندملا) يفازانزا شوكمو
 مهانكزرامبو مهيب ىرو مهرمأو ةالصلااوماقأو ممر اونا ت1 نيذلاو) ىروشلاةروسيف
 باطو دشرملا عمةروشملا3ل1ل!ىلصعف ةروشملا بدسب رسسيم حالصا اوريخلا نان (نوةفن
 هلال فا لالالا نم لفتالو قي دسسلادشرلا عموركو هفاغتقسالا ةبناسيتو هنمةنواصملا
 تورو سس

 و



 موز

 ىبةبرسفلاتو نيوبالا :طارعهقانيمأ اذ-هلوثللبع نم_ وبالاربخ وهف ىلع وأ

 كدت« نغلبيامااناس-انيدل اولإوداماالااو دب عتالأ كلب رىضتو هبي ايط اخ ليئارمسا
 اهل ضم اوانميرك الوةامها لو اه هربت الو فأ الل ةتالف امهالكو أ امهدحاريكملا

 «٠انيوت ثبارماردشابرايوو ىوتماريغس اراك اهوجحرا برز قو ةحرلا نم لالا انج
 شرما قيدشلا وعي رطلا ظنامو نيعمنال (ىنملا) يي ءارتسرإب ىركتب وكن اكسنوح
 نان قيفرلاوه قي رطل !ناتاعراظنلا تئعمأ اذا نيكل اسايخ قي رطلا م ىنرفرلاىوف ىلع

 نكمهةلح اردنا نيشن شا خمر نارايرد توج 9 ىوتثم هال لح الدوصغما

 | لميتالتةلل ا كةنيفر انك اسدعناءان دسالا ىلا لست كنا“ نكل (ىنعملا) ميكاسع

 نم م-هأوق بسح همالكعمساو ىدستقلا ىلاهحوت رياروكتماردصتم ىأ متامللا صنثلسغن

 « شومخو «ثيدا كيو دنمح لج و شوهبشوخر كش هعجزاغردإو ىونثم اممم
 دسحاو ركمي كانهنيرضاملا ميجا سح لثعلب رظنا ةعمجلاة الس كلاسا(ىنللا)
 نكم فرج نات ننوجو ناشكى ثوماغ ىوساراهتنرؤط ىونشم ةضيرغلاءادالتوتك اس
 الز ناءاوتوكسلاب نابع نمسح -اناهت تهم نم هرس تعاطف (ىنعلا) يناشناردوخ

 .اهتشالاببسةزعلانال :رمدلا مفك لها اهفخ ١ليذل_ةنرهشن الة رهشلا بلطتالنا
 ٠ مومهرصردهكرمغبب تنك له ىوتنم!ةالثكةزعلاو تع لا دئاوذنا مالعا اذدهو

 قاتدساموم لاري ىل إو هيلع هلآ 2جتق1لاثإ ىدعملا) 6 مو غار كارابؤت اد تاالدرد
 ل اتا او دل موب مكب الضب يذلا ومى انعت هنا لاف موخال ددلا ىف مهجن العا

 ىدتم اك نو دبي مه مضلابو تامالعو ل فلا ةروس قو تولعب مول ثاآلا انا سفدفرصلاو

 باصسالاب ةمب ريشلا عين ىلع لولا هبال م دش حالملا ةطسساوب قيرطا العيال ع

 متيدستقا مهيأب موفتلاكىاصسأ باصصالا ىف سو هيلع هللا للا ةنيلماسعلاءايعلاو
 ةثروو يرو اسينالا«انلخو ضرالا عياص,ءالعلا نا ءاملا*اىعلا قدس ىف لاقو تيدتها

 « رصدر هن ناكر اتسار مثجإل ىم لاقت دشرأل ةءاطالا ف كلال-!!بغراذملو
 مومئارظناو تكساى ا عنةفلوسولابلاملاب (ىندعملا) مب وكمد شار ظن شب ودق
 :نكو ماك نأ اب ارظنلا شيوش: قاتلا نال يتلا نررطلا بله مالالدب وتايادولا
 .ىايوكفاسفرسودرك قط ىم انذأ
 يطل نيفرح لحم ىف تاق نا الف ا«كلن ال

 (ىعلا) مناررددركعبتردعرت تفك
 بذكوركع مالى رو أ قعر هظي ىلاح لكى 1

 ةمزالمو توكسلا نامزاتنامزا ذهايف عورمش يغب ذك ايندلا لءأ مالك ثك |تالا

 هرج نوصمىف « ماهتسمىا مالكناكىدناوخن نبا ف ىودثم تومجال ىذا ىلحا ىلع لكوتل و
 هرج نوصل ل عت #لارو «كلا مالكم تأرف مر لأ ماتسماب(ىتعلا) يب مالكلارج



 اة

 | تيدمو تررجاذااك ىندينسفلا نوشلاو نكح عج نوشلا نا ىلع مالكستل ار

 مالكم ارم هتروذا ناصغالاو نوتغلاوذمالكلا اذكرخأ اناسغا بص ورع انصق

 مالك مالك لص ع اريثكت ءاكسن ذا كنان مالك ارج ءرج نوعا ذمالكل ا نال ب ذكلا
 نان قطنلا نمر الحا بامتءلاو بانعلا ىمتست هتط_ء.اوبو ةماللاوحدتلاو ةيغلاب قلعت

 بم ب نال يملا فيطللا مالعسصولا ىف عرشتنأ لايالفاعابف (ىنملا) مدنك

 قام يزا «ناهد ىداشكيو تاطبضردتسبنإط ىمعورشمربغرخ آمالكر شي فيطالا
 كامكحو كل طيضوف مالكا نوب الت قولا لا ذل تصتفاذاثلن لإ (ىنملا) «ناوروريتدوش

 تهم نم وصف ىف عل وقع ريغوه ىذا مالكل | ىرح هيفعف ىف! هلا فيطللا مالكا دعب

 لبوكسعتلا نم عنمادارملاسيلو تكسافالاو ريما لت دروو هأطغرثكممالكر كن مواحن
 ارخآلا مويلاوهللاب نمؤِي ناكنم درو هال أطلخا نم مالك طبض ىلسعردفيالىذلا عتمدارملا

 ثوجو تسادسخ ىسوهرموصعمكت 1 لامنراشأ اذ هلو تكسار

 ال ملالاهولاقيرط موسع وه ىذلاكلاذو (ينعلا) هب تساوردياش

 ىرالاوه تا ىووا ! نع قطن امو وقى ءمكيثالزاوخارباك ماكو مخ ف -

 هلال (ىدعلا) عباد موصعمزديازاؤهإك هاتر لاب لرسر قط .امهكئازإو ىع ىحوب

 ىريسسوب لا لاق ادبأ فود. ال ىلاعتءنا عوضه ّيكقو ملا وشب ىتمو ىوعلابلوسر قطن. ال
 ءناهك اوك م هل شف سم ةاذم مهججرو نم تان الاغا ماركلا لسرلا أ ىكلكو «
 ةياسيلاب تناك باجلاقلت نم ماكتت ل ابينالا نا تل ءاذان م لانا اىف سانا اةراونأ نروظإ
 » لام قيطتمزاسارتتسشي وخل ىم لاقاذ هلو «افلخ لاا نكت ءاببنالا تا نع
 تح لاسحلا نمار طئم لفن لعج ا قوصاب (ىنملا) يلام رضع نمو ع » ىدركتأت
 لصتا لاغلاو ريغل الرب غلاب ىأ ةغل ابلل ليعفم نزو ىلع قيطنملاو لاذملا ةرض ىلشمنوكتال
 لاك -ناسبىفا ده ميار ىشات فو سنندركل ارو لق لمعلاو لالا ىلا
 ضن تاك ىدىالف ةينارؤور ةغبطا ىهو :دحاو سمن نم اعلا قلخ فاست نا ناهي سو
 نوح فو تفك و ىملامخراشأا و ىلاواين اطظوانيبخ مهشهبو اينارؤو افيال سأنلا
 ناك انىغاةتا وسلا لاق (ىنلا) يررشر كبد ةنارسنبا «رز ت سناك كيز
 فيرشلا ثيدحلا بجوم ىلءاررض هريغو اضن اذه ناك ئيثىالف ددحاو تدعي نم بهذلا
 ىلا عن هللا لاق توات هعوث برو بهذ دم ناسنالاو ةضذلاو بهذلا نداعك نداعم سانلا |
 مكن يرسفلا دنع ةدحاولا سفئلاو: دحاو سفن نم مكان ىذلا مكبراوغتا صايألا |سجأ اب أ
 ناك ثىالف ندعلاو لسالا ىهوةب دمحلا :ةبقحلا اهل لاقي ىذلا لكلا ل هنعمل دتعو أ



 ((ةهقز

 نآورايشهارجنبا « تدم سديزا هج نوح ط ىمانونحم مهضعب القاع موضع
 ىلاعتدقا اوه مهعناس ىأ ةدح اودي نمار اونا تادوجوملا عيج اكمل( (ىنلا) 6 تسدمتسم
 ىم حلاو رورغم مهضعب و حاسو ل تاع مهضعب ينعي تاركس كاذوالناعا ده أ ئث ألف
 تناك ال( ىمملا) « ناهدرهزنآو تثوبارج ناو ناوراهوج نبا تسايردلب, روحو

 أرضا, دارأف مذلا ةرارم ىطسير فل ذل ذو لا ذهئث ىألف دحا ور نمةبراجرمن
 حما هو تارف بذم | ذه مهغسوو مقاوشب مهسدارملا اوتانولخلا عازب رجالا .وةغيغل

 قدا مسوتساغب سها رازأ همه نوح ف ىو نورذاكلا ىاذاو نون
 1 زا7 يجب داو: انا «تسارع جناب م

 توافتلا ىعب رهظّْئثىأ نم بذاكن اجيصلاو قداصلا مصلاف ىانعت هاوهوءامبلا سمن
 مهئافلخو ءابينالا ميج ق داسلا عيصلاب دارأو عقر بيس ىأ نمراونالا هذه «مخاولا
 كيزدوحإ» ىع ىوولاو سفئلا سه نم نيلفاغلاو نيستفانملا بذاك ميصلا نمو
 نيرطانلاع يجن اال (ىنعلا]ي لوحو نب ثسار دمه جزاو لك ايرياتتابس

 فاكلا منغب مكس !ٌئرفو ىف ئثىأ نم لوهحاو ميعصلارظنلا دسحاو لكن مهل
 إم هقالاىلاصتهللةباد_همتي و ذلة شملت بدار لالالا
 و :رلا بيسوع ىذلا لمكلاو , عماله ١ نه نام ىده مت «ةلخن يد لكى عع | ىذه انبرأ
 3 بسىأ نماميقس مهضعإ رايي ساكس ابنلا ضن ةؤرا اله ىلعف دح او سف نم

 (ىنعللا) « تس ردع تسد ناطلسار برشلاراد هكنوحإ
 دقتلاو نسال دقنلاكلسو بثق يمألك َقاَعكَو للاب رشلاراد مك احونبح اس ناك امل
 ئثىالف ءابسشالا عيجو أ ناسنالا دسقتلاايندلا برضاارا ديار  قئالريضومىذلا

 امو مكعلخ ههاو ىلامنهقالاق دحاوبراضا ناعم مسج

 نوجإل ىو نطاوبلا شن قوروسلا سنى فاولا فالتخالا اذه نوكيا خي نوامعت
 ىلاصت هنا لاقاسل(ىندعلا) هب نزءارئلي ناو تسدجزاربشخ نا « نءءارارردومرفادخ
 قيرطلا عطاق كاذتاكو ادسش ص را يأ ارينا ذهناك ْيثىالف قي رطب رطلا
 ةروس فو اميقتسم ىملار ارسا هاو ماسالا روس فان وذل ةراشا لالا ا ارمصملا
 هلمولا ليبسلاو مقتسملا ارسلان لك اذاةةربصب ىلع ملا ىلا وعدا ىلد سهله لف ف سوي
 ىم قي رطلا عاقل طارصلا نعجوعا اود : را ذهعلاب ءانولا نك ْيثىأ نخ ىلا
 |نمجإ ئشالا ىلا) ميا رس هولا دش نيذي نوح م ءبةسورح دسرنوج مكشا كبزا و
 5 .ًارس دولا مسوعيلع هللا لوسرلالوقناك امل هيغسلاو ملا دحاو ناب
 نيدئجابديددك قدسحرإو كافي .٠ رشلا لوقلا اذهل ق دصم ناعم ىالنادضلا مهلوذ



 اهآرونم فولالامذهرا دفعة دولا (ىنعلا] يي رارتنيعزا شن نارازهدص «رازء
 تاذ نمد_> او لاح ىلع ةرفتس بالفنالاو لدبنل او ريغنلا نم ةيراهشدنج فولأ ةئامب
 نمئلكر اا ءذهرا دفجوتا تالدبتو تاريغت فولأر ا دفمب :دحولا ىأر نمىعي
 قانا عم تاريغتلاروهظل ببسا اف دسح اوهلا هللا امنا ىلاعت ها لاق ةستبائاهرسظأ
 باوج ناي فاذ» هب ار فوم ىضانن فب اوجؤو دحاو لاح عر قتسو اهم هزنم ىلاعت
 هريصخايفوسىماتثفك ف ىو ةيولالارارسالاو مكحلا نعل ئالاقوصلل ىناقلا
 هلق كاذ نم ىغاغلا لأس و ملاتاال(ىملا) هب وت-تنباناسرةىلاشمليوء وشم
 تاقالتخ ا نا لعت هب ,ىن>الاثم ىثم ةلثسالا «ذل هل عمساواريضمالو ا ناعم نكستال ىو سأ
 دكت انه ىم ىراسبلا ةبنا دحو ىفانتالو عئمالةريثكسلا مافالتخاو ملاعلا لاوأ
 لصق اشملارارق مدع الك (ىنملا) ي ناتسل درارقزادمكل ام « ناةشاءئرارةىف
 نوحناقشاع ه هدماتيانزانردهكوجرأ »ىم باقل ذخآلا ةوثعملا نوكسورارق نم
 لايم اكانغتسالا فاتن أنك ان بلش ذسخآلا لاذ (ىنعلا) مهدشتازرلاهكرب
 راو هتطمكلا اهي ركرا ةدشخ و ىجقاروالاك ةناغسر قاشعلا تر هةضءارلا
 قارأ ههجو ءامو'اكب دن اناا هك بوببحلا الاذر (ىنعملا) هت ادور
 أاذاىروصلا بوبا لارظتتإلا
 اذ يةملا بوبحلا اذدك اوفلتخا
 |تانصااو ءامءالا

 :يمالن وم ىذا قيقا
 شنو دضإل ىم اهل هكبر تو
 ٍ ته اقدرغنم هنا[[فرمظن الود شك سبل هلمسومتاذ ىف ىلاعت هللا
 ع لاعت َّللانمدوجولا لاحت ا دوجوللا تدل بيلا ذلاذ نمو هنردقو #4و همكحو
 دض هناك لو هاعفاوهتاذ ىف ةمالو دضالىلامآ هقاواجراخ طم هم برجلي دوجولاهضلا .دضلا ىطعي تمر (ينملا) 6 دوج نوريبو ير كيرزمكلم دهد 5 ىتسهودوبأردضد شل
 « ديو لبن لثم لئمدوب جنط ىم اجراخ بر موه دضورم دضا رشي لي دوجولا هيطصب نم
 لتئالثمنركيامةغللا قةددشلا نونلارسكيدنلا (ىنملا) ميدنك كارثي وخلثم للم



 ا تاداحت ا ىلعر دقبالت اسنالك هلم لسشم لعفي ىتم عيب
 ف ئمدابعا ىلع الار دشبالهلالل ل سناك لول انمالارئاس
 اواهج نبا « ىنثم ىادندم لسمو دكنرحإل
 نم ىملاو ىلوأ وكي د ىأ نم قانا ىف لثما اذ : نم لثلا | ذهن لاحتوهو الث“ قأهل

 رامترب» ىم ةيظنالو لثمالىذفاوهنيقلاملا !نسح أن ىلا رششلاوىلإلا كلرشلا
 |هددعىناتسبلا قرد (ىنعلا) 2 ٠ ةردشتاتد الرب
 المتانة حفر ارمعلا و د ازلادب زاك بلم ةّدنالر د ضال يةفارصلاو ةودش

 ناك ةيتاذهلاهتدحو صفتنال ايشالا ةرثكو هتاذرا
 هناذا نركين أ ب جويالدا .مالاو دا دضالل ىفاعن»

 ةركحفإ» ىوشمرممبلامبمسلاوهوؤئث ةثكسيا اذ دنوأَدش
 !تنافو هاب (ىنسملا) ب رع تاذرالا دك هنوكح
 تاذيفو ةيغيكال ءضرغالمب هتانريصتو هنارهد نو هماكح ا عبمحو ك العاو هما دعا ىلاعت هللا
 تاينيكلا !نم هتاذباب رات ىفاعت هني لطإ لا عسأ ”الوأعست فيك ةيغيكلارعل |
 ةدحولارصراهارأو ٍلوفعلا رك اكل اهط فيكن ملارسكب ل ئاا نءايلاعتمو
 .ن1!فاسرالا تامودرب نمو
 ذر لات لونا ل ىلا اسعار ناكتلوكاب /الابةفوصرلاتافولخلا تام سه بكنال
 امعرئبالاانا دامجلا لمص ْئثىالو هذعو قسافلاو رفاكلا ىلا :ئثىال لامي
 نوجو هوكح نبا ٠ تدتنابواتيعل نيرثك ؤف ىونلم لعسفب
 ١ ىأبو عوبىأ حو رف دلو ,رمتعتسىأ هتبعل ىندأ (ىعلا)
 كنولئب و ليئارسا رت روس ف ىلاعت قا لاقا ذولو ىلاعت هللا لاعذأ كر فكن اهمهن
 نيملاب اهتدهاكمىلمردغتال اليلفالا لعلا نم ةيتوأامو ىبررمأ نم ررلا لف حورلا تع
 نامت اتاذفيكرطظااذك مالا ناك اذان شاملا لمعب وم وةىلءعردفتالو ةرهاظلا

 ولالا تاذلارك رصلابو
 سيل جو رلاو لقعلا ةيببغ م ةياجنالب رف هريغرحص ةيهلالا تادف
 أ مرعيرف قاسنالا ند اناكفرهالااماعيال غلا شاق هدنمو ىلامت لانا اهلمرعمج
 مرمر ىأ ىذاأهتازو كرا ذلارحج لرد نعحورلاو رملا اذكحورلاو لعلا :دهاشما



 7 ىونثم هناذىفاوركشتالو هللا*ال 1 ىفاو ر كفن لسو هيلع هلا ىف لاقاذسهلوةدلب زب

 ىف ةعيغمل ارح عسب تم( ىنعملا) يي نولنال الزات ساه[, لكم هدتوجو دثج .نددفألب
 فيك ىنعمب ةلامالا,نوحو ددعلارادغم نع لاؤس 2

 ىح كلا ط1 1 1 0

 ةيوهلاو لمعلا سدحل قأبالو ةيفيكسصلاو كلا عيالي ار لوب هلأك كتفرعم

 الاايتل لءال لئاصس لان لكلا لص مظ عمو حاو رالاولوقعلاهتاذمتكا ملمتالو سايغلاو

 (يندلا) < دامير ن ازا عيهى دب ىربوداج ىأك ارد يم دوكل تع إو ىوتمانذلعام
 هنمملم دبالئش لكن 0

 (ىنعبلار «« مه نا ديوج هكمياسيزا ىرلي «ماوتشيأ : بلاوادي
 نانا دس لظلا نم بلطي نم معلا حو را. ثلا ةمالرغب اضيأ مكاو
 هلامالعا اذنهوىم بلطتةنراعم”ىأ نم يشي اَنليَو ٍةسارغلاو ةفرعملاو للعلاف كل عسا

 هك تسارس تريحمت هكدبوك لغع أى ثمة لا ذلا نعر بم !ءاطعا دحالر سال
 نا ى ءارس تسيل ةريح هزهنأب مسجل لو لغفلا(ئمأل) 6 تس اسانزا ارتست انك زسا 1

 11 لوشب هنأك ةةيفح ا
 ةزيملا ير ةيهلالاتاذلا ةزسب باز مرسلا بكل لاش ةاةتزم يرام لما

 قاه-+لاهدوجو قئاذا هاب فراعلا نكلو هتان هان كلم هلعباملكى علاقاذ واو ةثه فاو

 ردا وو وتتم ءيفدتلاتياروالا ائيش ثأر ام لاقو ةمهتافصو هللا ءاعسأ تناك اورلاو
 ملعب ا لئمةريذملا سهلا انه (ىنعلا م« ىركا اج نوح دنكهوذت مذ و ىرزؤفا با

 وس, كاو(ىنمملا) جي دجتريووت» :رمزخكش بروس نيار شط ىوتمةرذلا دخت
 اطنلا خر ذوهورويلااذنا .انح ىزابلاوا-أرب 0 1

 كامب سا واس
 رولا علا ةمدخ ثاكنانيءاعدديك حال سبل سو هيله هللا ىف لوسرلا ناك

 ةردال



 لبو ءءلع للاى لوسرلا ْىَدكال« لعدم ئلاسأر دسيسلا ىلع ميسلاعشووةرذال

 كيلاعس فس ناك سو يلعهقاىلسم ىتلانا ىو رءاعدنيك لا ومب طيناكا

 هدوبملعت زا ينوكم رك 9 ىو نيالا كيلاعسن رفغتسيو
 سو هيلع هلا ىف. لوسرلا بل قوصاي تلتاو( ىلا ) عدوي يهغتو ردجزا لي :نيع
 ىأ نمل يملا نيعنأب بيسلا اذهنم مهن سيلا ذه كدافتعان ملعتلا (جالنكماعدلا
 ىلعالن يك اسملا نم اهدا هيل لوسرلا تاكو يوغتلا انعم يلعتلا ينعي مولا تكبد س
 لبا ذهب رق نيك !ىلا ةعاسج نمءاعلا اوبلط ا لاغل ملعنتل اعدل هءاط ناك ولو نيعتلا
 د مل موه ىذفانا لال اوالبم تناك ل ب اميلعت ءاعدلا هباط نكبر مهمايل اط ناك
 | تسل صوصخلا !ذ_هىفتنأو هتمالنأكى ب رطلا اذهب مملعتلا ل [«نالمهذتلاو يلعتال
 مرابننآهاهماغم » راوه اشك دك لادم كدب زف ىوشم ,ىوتشم ةءيشملا ىلعافتاو
 زن ءوهياههللاىل_«لوسرلا لعب نيك اا ا نم اع دل هبللط بيسو ةمكحس لب( ىنعملا)

 .!ىلدرو هنالتابارملا ىف ناكملاو نركسلا قلامن ىأر ان رهشلا هعضإ نيملال لا نال
 نابت نابل .ءاوأ سدا هني د ىف ايضيألاقو ىفبالممب ولف ريكا دنع انأىسدقل
 نيك" اسما بولفتايارخ ىف لوسرلا رميح ةلازارهاشلا يك !ةارأو ى بخ سهفرعإل
 هجرك ه تسب و سركعم عن لاو ى والك ةاكدلاممسباطفىلاعت هتلارارسأ زاك
 | لعنم همح  عقاولا“ ١ نط الاب تاجر [ىدعلا] سر

 ناكسسولو مهتبصت نم هلا طبات وضل مالو دعنا لجال هنا ىأ سوكعم
 ريهشف سوساج قلل هنم هرج لكن كل قا لوبقم ءايلوالا نم قلل ن لن هوسد الوسمملا

 .نال ةلالضاىاوعتوو مهدارمرما اوليعب /ةنلاورةسعلا ب رطدقلأ
 الا ذي لسا ىف تقرغ ةبن اسنالا يشل لي ىلاعدقاةغيتخلةرياشمنوكسنال
 دل .!تينثاذافدوجولا ةبجا ,ةديولالا ةةيقللاو دوجولا كم ةيناسنالا

 ابجاو قي ةظيقخلا تفرغ او ناكمالارابخلازأ اةادوخولا !نكمليداصتالاو لواملاالو
 7 ذل قارغتسا, نافل اوأ ديزاو|ةثانو أن عبسل وهلا بابرأث ناك انواو دوجولا
 ٠ اه تنك مهاوخ تبن املفونب ف ىوش نوحرف مجاب بزح لك ى اعتقالات لوسولا

 منا الني شال ىلع ماكنا ديرأ فرس عما (ىنعللا] يناجشوك اشكي نهب شو



 مور

 ملكتي ىذفاوهشالملاو ب اطخلإ انلاوذب ردسملل تيشاملقى ءابلاواعس او كحو رزبع
 ىجامساو كل عم-نذأ عفاوهبنت فوصاي ارهاق لوغي اغلا تاكهيف ةدئاغال ىذفلا مالكلاب 1

 ىو ةيفوصلارظن كلاعأو ا ةدئ الغلا تالامحلا موبختو كل حو رتذأ ىف ىنالك ل خدي

 لك لوصاب (ىنعملا) مي نازادعب تعلخ شاي ىرظتام_ه تامءازياكمخز رهاز مو
 مهارافس ىديدانقنا ل ىوتنم ةسعافتارظتنم نك الاذدعب ءامسلا نمثليلا أب برعش
 نمهئالءاغهلارظنأاهتيأر ةمطالا كلن (ىنمعملا) « نما ىادمأ ندرك ابناردرك ا نيب
 فاضااذْسْمل!فرط نمنزوا ذاب اسقلاناف ةبفرلاعمىنا نيم 1فارطأروهشلا

 نملك قدا نمو أ امس ملاغ نم ة ,
 ىذالاو ءاذجلاكتيقرل أولو جرفئاراظنتا تاداب

 «نيرسب نيب رسعف « حرشنإلا فركحفف ه ىولبلا ,تفاضاذاهاولا م الرمد وهذ

 هدنتمتا ةر جاتدشت هك« ةزوبستكت هاشتا هوك ل ىو »وح رغتهنركسف
 اجانثلبمياهتاب امءىفو ةمطل ثامطلب وثلب رضي ان طا نكيرل[ ىلاعن هللا كاذو .(ىنسعملا)
 !ناكولو كا هنالننإ .اينيول ليلي نادت سو الفتسماتختو
 هللالاتىلاعت هللاناحاترظنتا او تريكو اعتهلادنع نم لك "تلفوادحوم تنك نا
 0 ةبترا ف دسإي بايحم + مهرج[ نو رباصاا ىف ريانا ىلاعت

 1 215 رح اسراره ادنع اهتم.
 الباهضومو ةمطلة وشر نكلا"امذب رشأإ 0

 مب دزدر دل ىلع ىأ تح :فرىعذل اهتوط نءابنهلا ماتو و لاملا انسه نأ رعان
 اهساخىأ ةملا حلا ن وام اخ ىنعاه نكن قرا يتناول لاا

 امىذالا اولمهت ىأ ايلاع رو ماقما
 رد انيلاعمس اد ئعار راسن راضكلا نما هربصم ىأةيلاع
 اي نكمل (ىدلا) مارترمدباس واءناخجات هب انت ىادوشرد



 ٠ سن زاب وادرارتماخ ةروو ىوتثم ناسح الا ةسعلظخ كل ىلطعي و تيبلا ىف لدم

 اهعجرب اهلسيالو اهصري ةعلملاب ىنأ ىذللا كاذآلاو (ىعلل) مسك جيه 4
 لسرين ادب الة قأسا لا أبانا ىنعياديأ ادم أدحأ ملهتنب ىف كاد لوغب

 لاو يزابف «هرخالاو ىلدتلاو لقلاالاذ دضارمن رشا لفن تنك نا كليو نوم هل
 تفك هه ىوتشمىناقلا كل اذ نمضي فوصل الاؤسنا اذه: ميىناتنازا قوسندرك
 ىناقال ولا لات (ىنعملا) ميتادواب ىدا شكت جر ىرربا «ناهج نيا ىدوبمحهك وص
 0 ءايلاملا نسح مادوايدباهتجرباص-عتلاعلا ! انه ناكل
 ىدره ل ىرثمتال, دبتلار تالي ,«ناسنالا اخو دحاو لاح ىلع تابملاو ماودللا
 ناسنالا ماَدقثأي لولو( ىءملا)ي شين شاه ولتزىدرواينرب « شيهىدرواينىروش
 ريفتيال مالآللا بيسو .ىتح مالآلا انه ةيقوفلا ةمسملا نيدشلا مشبروشلا نم سفن لك ىف
 م دحاو لاس ىلع نوكستالاين لا ءذسهنال هم مغىأ شانينأب العاني ولت نمو انبشيه
 قرسيالنارعل (ىنلا) ار ايزو[ شم اه ىدرنو» » ارز و راج ىديدزط بنو
 .هللا لادملا تشب ىدفلاو راجل رون ليلا

 املأ طص مراورا غلا سعت نكي موال و :
 مركلا شيما انستشلا لسفا داو /هيل لا مزلاعلاامغو .ماودللا ىلا

 اير اولا لع ضرالا جو ناكوبوطيناف سلا ,ركلا قس
 بآباو(ىعلا) برككديا

 دوز ىتدكمك هحدوخ ل ىراثم ب :
 اهتاننوكي مك ماعلا قلامخ تاذةحرنف(ىدملا) يا

 لاتىميشادخو بارط ذا نكي نا ىأ هدكسنمو ءرصعم اهانءمة شرخ
 باوجؤ تحرر هدر . نم صن مك دحاو ى_:ىلء ةسغيطالا تالاسملا تناكو ل وصلا

 لاوئسل ى شاملا باوج ناس ىف اذه «تارركل ثم ىزردو الرتةسقوار فو لاوس مان
 لام ئفو سو رحمت سي يداقتفك ف ىوتمالثم ابلتاو كرتلا

 نمةيلام هتلئسأ نا ىشاسلا نم ىفو هلا عسا اا (ىندعملا) يئن ٌئنوك فاكوح'
 ىف تنك و لو هسجولا ىلا فوه ثنأ فو ساي فوصل ىف عا طاضب [ىضاسقا الأ

 ةدازبشل بيصنالةةرعماور اب ةعالاوءاك ذفاوةئطغلا نم نكسلواسفر
 اذاوءارلا مضرور ىوشنأك اذا اله هاك :

 ةقوكلا بودل طمافاكنا اكمل نءولم اب باهذلا هئاز ملا نوك يارلا عتب ور ىهنت
 (ىنعلا) بتنا كثر ىتذكى مه نامل ايخردغوبل دنفرب ده كى دين ثنونإط ىم فوم لا ةبلاخ



 ممل

 صصقلا لولا قةتءارقنمح مالكملا ىف ةوالحلا ئازوه ىذها لاذ عيسنملا ىفوسا, تنأو

 ىتلا بابثلا نم عطقلا مهترسو مهليحو يهل ابحلاا ةنايشو ردفرك ذ سلجم ا ىف نيريشاسلا

 لاذو(ىنعملا) يهفلاسىالاسفادومتىم « هفئاط نكئدزد نآتسادإل ىونثم !منواصنب
 ىناشلل اعارأ ىناسلا نامزلا ىف ةعقاولا مهتنايع ةبساثلاب ص هقااءانماف صصقلا ئرا
 ىذل اوهللاسانلارمج عاضل ةسغو مه اسندلا ىف نكيرلولا دله ةلعو ةعوئتماصصفو تاراكح

 : ,, ردنا ر هراي صقل ىرشم هيفتدتانال
 موسعا ىف مهتصةعطغلاب نيبها لاو نقرا لاما. ا صوص ىفو
 أوادرك م ةمانىدزد داوخ ىيرعسرد» ىوتشم ولما نا (اباذواو لاذلاهررنو اهاكح
 ةلاسر أر رمغلا وشو رقما ةلال رهف ىارعتلا فو (ىنملا) منكي دنا ج
 كلاذرف ليصغتلا هو ىلءسانل كأن م عطملا نورس ةفارظو ْنفأ ايلا قع ىف

 نوح قسم قوتثم هلعاقسالااورضح موف ىأ هماكنه ةصقلاٌئرات فرط تفولا
 |ةفشلاول-ثاال(ىنملا) جدوي ث كس تراكح شيازجا لج « دوفوناز بذاج تنان

 قوشلاب ماكتف ةياكنح هل ازجا لج تراس اهمتسمو ب ذإ اولا دوقولا نم دجو مالكا ىف
 ردي نيظعاولا ناسا ىلع ةمكسأانغلي ىل يلامس ىلسىتلا لات قوذلاو
 قئاشملا هاعولاءاوذأ نم رج ابطل عملا مه ناكلملك ىتعي هينيعقتسلا مم»

 (ىدلا) « تسيبسزا رعمتج رك « تبل شوخارسكرا تسععس بذحإط ىوتم
 مهلهل هقوشر معملاةرارحاذكو مالكن تح دح ألتاك تآهئودو هقوشر عما لاعمس باه

 | هر ارح تناكق هملعت ىف ةغردادزا ذا ىصلا ىف ىأرا ماك معا ا نالءرمغلال همسأل سأل

 دوج راجوت سم دزاؤوك اريكشج إل ىوثم ىملانمءدجو
 ةمبرألادبىنعي راجو تسيل دي برطالا الاذبرطم زجلالثم (ىنلا) راش

 الج نوكن برطلا 3 5ىهو كسل |نذا نوكنت الا ل نكسل هتفرعمة داب زم,

 (ىنعلا) «رمرددبنع شتدكماءدف «لزغىديكش دا ترارح إو ىرشم
 ةرشعالرضنألو لزغالو ةرارح هر طاش قأي الو روضحالب نوكيلثدلا ىلا بوس كاذو
 لع فل مكيالزجرلانا ةبعتتورشعر ةعب رأدارماراجو تيب نا ىلع لمعلا ف هعباسأ
 لزغل او لرغلاو نيعب رالاو ةناهل ابيك  ارتلاو اهعسو. الا تاماقنملا لعب تح قسولا

 عهسم ل نكيرلو تاروك ذا ف دح أ لكورهماذانقسوملا لهأ تاحالطصا نمل معلاوراكلاو

 «بيثيالب نودركز ىدروانجو « ريكب يغىا مثوكى دوينرك ل ىو فرأ كر د
 رباب دارأو كلالا نمسا ريشي تأب لرارس لاو بغا مقص ن ذأ نكت لولو (ىنلا)
 ىلاعتهتلالبقئمحولابىن نأب إل عامتسالل ٌدعتسمو مهتسم مدا بيف نكيرلول ىنعي ىلا

 ةطساوب



 وو مملجالّتلسرأ 'اببنالا او يلا ةعقماناذ مدني ىف نأ اذ_ميلعف ةييغلارارسالا
 قلخ لاقل ىلاعتهللاناف ضرالا تكصم الو كلف ناك امل يسهلالا عنسللةر طا: نيعأ نكي
 الو روطف نمىرث ل هرسمبلا عجاف لات تر انت نم نمحرلا قلمخ ىف ىرثام ان ابط تاوهد عبس
 .٠ راك كد تاب نبا كل الول مد نيا لب ىرتتم الهأ ىن لكل نا لمف هللا ةحرراث ؟ىلارظنان لاق
 ةدحلجال ايهالا اراك نوكياذه كالوس غن (ىغملا) ب راظنو تسازين مشح ىارب زنا
 ااه رعشم الفال تملخ امل كالو كالولو هو ىسدفل هنن |ثيدح ىنب ةراظنلاو رصبلا
 هناك كل الولب لا بم اخت مقح ىف لاق نيدلا نانا ةزئج ناك ال لبو هيلع هللا ىلس هناوهو عملا
 تقلجتو كنملخ عسبتلاب لري وتل اسالاب ىعتسلاك ىلةرساب انيعتنك 1 ىببح اي 4لوٌي
 اذهلو اهدا عال ةئاغلاةةملا تنأوا كالفالات ةلخال كمل مولر شلح الرمسغلا

 |نا اردماعوف ىرتشم ديدح مويلا دل |

 هاوخ مهةبك نم ماوعلا ( ىنعملا) هك قح
 نوكيىتملاملاةداراو لم ارك ذإ

 ماوعلا ناقص اوما لجال ام
 تود_ها2:ىتءو ىلاعت هللا ةبحنو

 هرافتردىزيزجاقتبآ » ىم معابهشمب نوديقتي لب بناعمبئارغو عفاصلا غتسرارسأ
 اة روش ءام ب رتالث نأ ىناعاب (ىنعملا) مب راوخ همعم دش ابن ىدنج سان
 اضيأو ريفقح بلكمك ةمعط نكيولاذا ةعصةلاو عاصلارهوأ
 : زنمىلاعت هنلا نان كيلع همعنرثمب ىل امنت هلا يم ىفاعت
 (ىن-هلا) ي«شافطساتراغتنب زهناهرات « شاب شي دنوادخ فوك كسورإلل ىوتشما
 كناىتسح اباكنكو ىلاع هللا ةهولأ فوك بهذا اهايئاذإو ايندلا ىلع صرحلا دئازإ
 لك 1نمر تن ىأ .ءافطسا بكسع_:ةيتامسجلا ةمعملالا شو وهو راغتلا اذه نم
 ءايلاداىلسع هيعارذ طسانمملكو ىوف ىف م هلل ءانرعلا سناسحتو ايندهلا لبهأ بالك
 قنكا جدزدهكنو 9 ىرشم ىلاصتهت عجار ريصغنيكلاو هب ردسلل شنواد-خ ىف

 حامل ةسقلا رأت كاذو (ىنعملا) «تذنردلا
 ىرتثم فاصناالو ةينا.حرالب“ املا ىف انولمشي ةسدلالا عطغل صوصللا ةيسسوبعا
 0 أ



 ىلع (ىنبسعللا) م اطغنكفنشكز
 بامجلا لاذ عفرو فكن ماطخ: دلبأل ارثأ م كر

 بحاصت رصن ىلع اوطغي ىسحازيوكي نم نوملابمش الثا بضخل !مكحيراس اطغلاو
 بث ىر ةسقلا ل فا قحهنأك تورضاح مهو م اين صوقرلاباوبهذي و ةنطغلا

 ا مى لها يل زادرك ىفشك ه اهر رد زيضسرزر
 ىرتثم ىلا ل هأ ل حالا يف كسر ارسالا كلن ةمايشلا مون ,لثم ل

 لك الثملئاعابو (ىنعملا] ب زار فشكرصو دعود .زارذ تجر دوت قآاسكر هل
 بيعلاءاشفاو يملا فدك ىفنيعصخ لح ا كاذف ىرتاس رفاه ءازارف نوكتناكم
 (ىندعلا) هي نادروصاروكز اركولك آو « نادروك ذمرشحماردامزنآ ظ ىوتنم
 رسل لئاغلا مولانا ذا لعاوروك نم ارشحلا هنا لها نامل اذ ىسلا لهأ نم تكنو

 | ىونثمبوبعل اف شكد نعا ذكر ارسالار هظتروصلا ىف هند ليفارسا نااكل يفارسارو
 |ىفو (ىنلا) «تسنخادلاىوكيار حئاشتتآو ه تنخاس مخ بابسا ادغك 9
  نيمصخل نمر هد اولا ةمو هحللا كلنا بضغلا ب ايبشلأ خط اهقنانأ ثكسفتت لغلالا اذ
 اهرشغيل لح افا هامر حئاشفلا كاتو ىلابكت ف ملابس نركست ةموصحتاوعازغلا نا
 ةلاسعتو ةح اضخم يقل | موينوكس ىنلا لاودلال نجا انينألا ف تالامحلا هزه تدهاشاذان
 (يتسعلا) مدردو مشوار الزدنابفح و دركرك ,ردردغاكس ناو ىوم
 نموه ىذا ى رتل !ذلاذ نا ىح لالا كلٌ قابتكي طاف هناي ور دغرك ذةصقلا لاانالاذ
 تذك ف ىم روضحالبراسو بضغو فس وفي هنأ اطخدالبكارتأ
 لاذ ىكرتلا هاذ( ىعملا)_ جادو ثديي ردراتسات سك « اعئرهثردصاصقىا
 ف فرع [نوكين م ةءيةاح1 ىف ءذه مكنت دلب ىف للاقو صاصقلا تطال خلا
 دئاوتن ريح نمزا ىز ردكرا قد وركو لت تدرك ىرع دو هب رجغومله ىحةعنصلا

 ىنمّئثباهذا ىلءردغبال ط ايما نابالئاتدهب هطابر ز كر ل اءاغدا ناسي ىف
 (ينعملا)(نثك قلخ ىدزدر ىتج نيردلا « ششروب شمات يملا يمخ تدك و ىوتنم
 قو ةنملاءزهيف ةئرلانباىأ ششروب عسادوجوم طل ايخدلبلا هذه ىف صا سلال لاق
 | نستذك لب ىوتثم نيدل ا نم لسكسلا ةةرسىف_عرداةناشلل براشو كأم ةيسو مالاءذه
 نموهم كرتلا ااا( ىندعلا) «بانءتشر شيدر درابتوا ه بارطضادصابكن ماض
 ةثامميىنالفلاّيلا تليطم أ ىف لفكر .ر نم اضانأ لاقو ىرخ أ: "يم هطن ر وهام صاصقلا
 بوللا ميد بهذي ارد فبالقثرلا نب حلايطلانإي مايتحار مو ماقهاو بارطشا
 ثانىندمانه بانو طبخ ىأ «:ثررا دقمْئشلا لاذ ناكو و ىروضح ىفو ى ادق هلصفي ىذا

 لونممو



 3 باهذا ىلع دقي فيكف لوتذمو

ةرشافاةعامملا تلا (ىنماا) ي ريم ىوع درب دافشكو ا
 لمعأو كتمشرأ اريثك 

 ىرعفاءذه مغ رفا ةئرلانيالنيب ولغم ىأ تاماوراص ةفاشرلاب عدلا نم طوحأو

 كرب (ىنعلا] م شاهروتردو داب ىوشاكو شابم رغ دين دوعن
 اسم ىأ ةراينوكت طابمتا الاذرب وزنوةليح ىفتنأ ارورغم لكن كن الو بهذا
 ه ورك اهن تسد و الزتدشر:مرك ف قوشم هركم رانغو هريوزتي طيغال ىأ

 ناسنالا مهلوق ب ةرارحدشاراهلكرتلا لاذ (يجملا) يوي ةتهكه دريدرابنك

 لاذ نايال انهم دصر انهر ونعم ةيسرافلا فاك ارسكب وزك كانه طب رو عئمام لم صب رس

 ىنالديدإا مالو ثرلا نمال ىروضح يت اه ذاىل دج .ردشيال ةئرلانباوهو طايخلا

 تسب رركوا ه دوزددركرث مركش ناهفظمإو ىو لام لك ىف .4ةلسم ملطأ
 نوشاوأ ارح د شأ واعر اضألا نم ىكرتلااومعمل ا نيذلاو (ىنعلا) «درثكرارشاهر

 » نمكزانبكس ناورك ك ب ىم لاتو ءاغر شوو هنوهر ف رتلا لا ذروغلا ل مو
 تاانهر مكل ءبطعأ ىرملا اذمىكمىامسأ( (ينعلا) هت نذبوامئاقددزدزا مهد

 ىب هواي ائيشمكتمذخ ردغيإ ناو هيج لبحلاو طلاب ائيشىئاخ نم لايفنا قمم
 ىلع لاينر دش /ناو (ينعلا) 4 كبنع نير ع اتساو . اعئزايسادب ماتير»

 داوتن ىعم دئاشنشا ىلع اسرف هب افي مكينمذعت[ءأ د2 انيعملا نهرا الاذل الريش ةقرس

 (ىنسعلا) ه«بارحرادركىدزجلايخاب و باو هضغزا درب بشنآ ار الو وشم
 ىلا ىكرتلا لا ذو ىلاح نركي فك الثا موُسلللا كلب هذي ىرثلا مسهلا ومخلا بيم و

 دش « لغب رددزىساملانادا دما, ىمصألا ةءامع وهى ذلاركسذلا بارحف ثان حابصأا

 ف عضرىأ هاف برذحابسلاى مكرتلا الاذو (ىنسعلا) لغد تاناكدورازاس
 ةداتسواومركدرك شمال-سو ىرتثم ىلبحلا لاتاتا نكدىلاقو-اب ءذو سال

 ل |رمنا نكد ىلابهذ ىرتلاٌ لاذ دعب (ينعلا) جيدا تك شيحرتب بلاجزاث اج

 ددصقبهماقلاتحلا للاي ناوهو ذاتسالاو باي حالاك ةباع :رئاب هيلع ل_-ىأامالسءاطمأو

 |رهموا لوردلا دنكتان « شوب الرادحز شا هرب ءرك » ىوشم مب ركسالاويظعتلا

 ادئازهأسو ةرارملاو زوشل ىرتلا ل ءجكرثلا لافغا لحال الا (ىعلا) م« شيوخ
 دي دينو إل ىم مهل !تاغتلالاب نو سني ماوعلا نال تح لك رثلا بان ىف ىر يت هذح نع
 قمح الا كرتلا اذن اال (ىنعلا) مي يلب لسا سال ادنكسفا ششبي ٠ ىلولب ىانىوزنا

 مادة ىيرركرتل اعمساو ليلبلاءاير لاب حاس لاي للا اذ نءىأر
 مهانري 7 !ىلا بولا سامالاسللا لل ايلا



 عم

 موييتسح برسحلا عويلءابقسلملالا اذه لاب شلا لاقو (ىنمملا) م ثلنت شالا وعحاو
 : ذاهالعأ نمو اعساو:رسلا تق نمنوكي شاملا كلاذو هسيلأ برها
 قيم (ىنعلا) هباروادريكتانعماو ري ز « ارىارآ م سحر مجالا كتنإ ىج لاوثلا
 نم هعسورأنو زوموأم طل ندبا!ىرب ىلا ن اطخَلا نال مسماو ندبلا نعي .الءالعأ
 ةجزما هاذ ىطمتالو تاوطملا عمبسوت نع هبرالعالىثماذاهنالج 9
 (ىنملا) يدأخ هديدرب ثسد شو فرد« دادوو ذىامتك تمالخدص وشم
 ذأ اودادولاو دولا بح! سا ةبحاو يظعتلاب لاف 4 كرتلا اليم طبخت ىأرام
 هدي عضو كرغلا هيلط ىلا لوبف ف ليم اريثك طايخلا 'لاذوةمدخ
 أو موس ر ىلع مجدبأ اوعضو أ ءاضم او دارأ اذا ما يتلخلا نيد
 اردارباداثكينازادعب هرأك ىو رواديدب و دومبس سن اط ىم مهم بلاط ىذفاياو دومتو
 الاذوراكلا ةمية-وهجو ىأرر عارذلاب سلملالا لاك 1 طابملا كاذدمو (ىنعملا) راشف
 سله الاالاذررمهةةرس لج الالف امو ارورغم كرتلا لمج طابملالاذو نوكي عارذ مك نع
 - || اهبركذو ه ركدناريمىاةياكحزاز» ىم ةغملالل ار لزولابىاراشفل بف عقم ةعطق
 مهناسحاو مهمرك نوغمدمتلاءارمالا ثاياكتمءؤ مالنا (ىسعملا) يب رن ىاطعو
 ٠ ناشتارشءزوذالبع زوو ىع/ءيلا اونيعد ودرمركيناطنق مول لصفاذاهناو
 لامي مواضع ىأءال_ خلا تارب_ثض نم ها لئاقو.(ىضملا) يناشئواداد مهم دن ىارب زا
 اريك لا انه نيف بلال ربه ثامر تين اوازوكناك “املا مضسراشمللا نمنالف
 ذغأي وأ طم وأ ةملايللا نع صم نركب «آسمالا ضعي ذيدكى عيذخلابال ليهغتلا نم
 أرممه و ىرششم ةمالعاضي او اكص 2 ىلمعب ناك ةلاملا كان ىلابحلا كاذوةرجأ الب بونثاا
 ميما. كلاذو (ىنعللا) «نومفوهاسفاربباودي ربح « نورب ىنارغمدركسسح شت
 هناسل نوك ةلاح سلمل الا لاذ عطفو اجرام _ضارشملا !لسعج ةكح اضماو تاراكماساءانث ايف
 تدشفتسي هدنخ ثوقزاار لرزو ىزرد كنك كحاشمف ةليملاو ركسلاو ةاكملاب أولم
 همررشنح كحاشلا لاخلا لونا ىلاذه ميز رد كفا تسرذووا كتترشحو دا
 1 ,ةنم لالا لاذ كرتلاو ساه الا ل يصف ف

 اتديدنخ الرنإلا ىونثم ةقرسالة رف دجوكمزلا الاذوف طانخلاونيتطورمر
 مهلا هكسم ىكرتلاو ( سل ا) مي تامزانتا نس تشب

 تراس ةفس رم غصلا ىكرغلا ني هنامزلا ألا ذا صذلا
 م ناهنابحا همهزاقحزجزا « نأر يزشدركوديدز م اهضغ يندب ةرونه
 ضارب همني ةشوبقمواكوسم ىك تلا يع ىأرامل طابخلا اذو (ىنسعما)

2, 



 زو ىرشم
 ىونثم همادقاو هن السر هتدالجو مصب ىوعد هبل 'نمبهذ طايملااةباكحةذإ

 هج سلط از

 هسلملا نوكيام (ىنعللا] م ىجاىاغالردتستسمرس الرن هدج نهر دس وعد
 | نوكيأمو

 من يج ادافع لعب الضاركس لابطناةذبطل ف هس ريكرتلانالهنهرنركياموهاوعد
 كرطاخض قبيل ليةلط ابلاواهدا لومي ل ريز ولا مم ةبسراذلا يم ارسسكو ةيسمولا

 ةفيطللاو وهالاكعام-قرب زن ايف هنيعولامتيسنو ث ' تلغنثاو هريفالراسلا ا

 |مويىفأ اذاناين ملا فت اطلب لغت- "او لزالا ف ءدوعىل ىذه لشي هتيعداامتيدنو ثركس

 هاذ دشامناكركىغال ٠ ادغرم زك الز شمال ىوتم لجن ةسمابقلا

 اقئاطلو الل ةىلاعت هللا لج الذان ب لاقاذكو طابا ىلا عرضت كرتلا كلاذ(ىتملا)

 ادا ءدنع غالين 0 فوم ىذتغءرءاذغى تراساجال
 ههعونزاداتناك و

 تابوغللا لاقفئاطللاو وغلا ابلام لكحل ئرتلا كاذ ملابلعا ىراسان(ىنعلا) هارب وأ

 9 نقدا نمهناىدفئاطللاو

 ىغالشفك »طخ رن موسراكئ نصه و رشم يو
 قامت هللا لجال طايل لاق اططنادالب كرد :سشلاناذك (ى

 بيس مرحالا
 5 !!نن فطلاو لحاو ديزا ةطيطل لقيا 7

 ةعمتس ملح إ» ىوتمهبغر و طابملا ىلا لام

 يع دما كرتلا الاذو ريش وتو لمع طاو ترم ثلطب ركل لاذ رجال( ىنلا] م هوم
 ضشدئخزك ه خاشديدزدابةزارابعوسس ط ىوشمذوتمالا نم لئهالباناركراس

 سلطلالا نمىأ ابذلا نم قزس ةثلاثةىم ملاملا لاذ دعب (ينعلا) يار



 انا دسيمدجو سلط الا نمةعطق ةقرسا كرغلا لصغ بسن مابملا لاذ تالعطت ىااخاش
 ان(ىعلا) جياضتقادركىمهاتسانازا غال «اطخ الرتتاراب ءراهح نوح لى م اعساو
 ميلر نارذ انس ا ندمآ م حر طوفللاو ةذوطللا ةعبارةسمذانسالا لارا نماطاا لرن بلل
 مارداتسات[ىوربدمآم حر هه ىم ىكرتلا لاذ ىلو طابحلاذاتسالاة جسم ناس فا ذه
 ذولع طايلتاذانسالا لاذ (ىتسعلا) هباردا د درك

 دادس ا ىلع لظلاوب |! قاب فير كستف او فاصنالل أ صللا طامخل اد لاذ هبل

 نيسكربخ « نيردنوتفم نا تشك لومت ذك فو ىوتثم ملظلا نعم ةيرعلا"ابلارممكم
 هسفن فاق ةغيطللا ىلع صرحا دئاز كرتلا ناكل ل ايما (ىنملا] عي نيبو 3

 ةراسخ أ ةفيطللا ءذهنا هربخالاسب رح ىأ اهتاعلوموةفيطلل اىأ غاللاانوتفمرا اذه
 (ىنملا) مبرك هاسفاادخرهبارمك و واذاتساردركن أشفا هسوبإو ىوشم نا "ىأو

 الئاتهثعر هسأر ساي ىا ةسوب طابختاوهوذاتسالا ىلعرثن هتراسخ نع لفاغلا ىرلا كاذو
 زاوحو تشك ناسضىاإط ىم لومي ةسملا ىف ع رش مت ةغيطلو + اكح ىف زق ىلاصت تار
 يتم ىلا دوجولا نم ىحتر باك راس نمي (ىندملإ) م دومز ؟ىعاوخم نا فادثح و دودو
 بارخروك بلرب ٠ تسينهنابفاعيهونزكي يس دقجط ىوتم هتامالاء يرش بلطت

 أرظن ترظنناحوراااهفابغ 26

 أركستفاىأ بارما لرب ةفام ىلع فقو ةشبطلل ادوغللا نم غرم املا ةميد نعرعخلا كلل

 :ادير ولا لبح نم هيلا برقأ ن شو ىلاهآ هلوقأر ماو هل كرادنو ةرخآلا لاوجأ
 ىاإل ىونثمرشاممأ تسياو ريثلا

 3 اب (ىنمملا

 5 (ىنعلا) «ناجغ
 ريغ ىلعامأ بك رثناىرهوملا لات عادم ةوشءلاو ابندلا»

 ىلع لع كل قييولا نو ثعنملاسملاو !هينتستفتو اين للا ءذه 3
 | حو رالو ءالعلا نويان ىلع لفع كل ىف. ثيحج ابن لاه تنتتفا ينمي حو رالونوناقا
 دصووربآ « درمودركم درج نا غالإو ىوم ةيناسنالا دئاوغلا نءت>رخو
 هام يهذاريةلا ىاد, هرم دركسلا كيما اذه يدم ةياكمسو غال( ىنعملا) مدرب تتوج نارا ره
 ءاب و زعباوثتتف |اينالا لهأ ىعي راقوالو ضر البار يثح قب وان مدحاو فولأ ةئاماجو



 افخل]

 دام ع كارودوف اع دي ةنوكو كافل ىنعمب خربان ةرخآلا لاوحأ نعاولغنو ايندلا بصتمو
 دس ةسمأج وب ماعز ردنيادز ودىدردىإط وشم لاوزلا ةعب رساينالاب راو رقملا
 .ماوهالاو نوئسلاوأ كيغلاوهو ماعلا حابخا ذه (ىنملا) م مال هل ناكتلاس

 ذولا ةثامر مص سلما عطت الخلا ارح ىندب غلاب ريغ مالم جان ئكلاسةلامدوجو

 اراهغاب ركرا غالب ىوثم لاتابنلارع «اهيمدعاراغل يسج قاتلا ىوهلا ىف هفريمو
 مركسلا ىطع أولو «:ةيطلو كالغا غال (ىنملا) مي دادداب يبارمدا ددم[ىدويوج و دادداد

 هثفي زو هنسحر .*اطم٠اوهلل بهذأو ىطعأ« انك اقأ ال نكل ةلب ىب

 نالنطرب» ىوتم :رذاهمقيبالح مدعتت كالفالا صام ةينآلاةلرافلا لاحاتك
 جاتمراص ىذا يت (ىدعلا) ميدنكى غالرا سس غودعسات .٠ دكر ششي ه تش

 كالا نملاذحلالا ةيعاءلوصح بلط ىأ لان الحال كانلامادقدمف لافطالابعل

 موي اهنلا غلب ىذلا صقانلا ميلا ىنسب ةةيطلو نال سشو ءدح سم لعشي ىتسح هيلا هحروتو
 نم لص الهنا عي لو اهاجو الام كإ ذل !نم اسف [فن باط: ل اغلب الك هترخآل كرادتب

 نم فشخ هنمشددا ىلع ناد ايلا نم مردعو اروثنمءابههر م بهذي لب اثيش كاةلا

 طابطنالوق هد كنتابنمب ركركتو لس اضمركا شوماخ ىهار الرتىزردةخك
 بل نمغ راو ظمر:اه انعم !هلآكقن ى فاسنالاو مرتلا قب رطل« يك رتنل

 | قفو ىل-ه نوكسح»,الو امنيش# :ا درع كبح | شبك ثلق نا تكساو ةنيطالاىآ غاللا

 (ىنلا) « رك غالز كرك ثزبعاوهت ران ةاوحآوط ىا يزردتفك طط ىوتثم لدا رع
 ٍبلط ن ءغرفا ثنخما ىأ ىئاوملاب ةغيطللاوغاللابب بالنا كرتلا ىأر لايلتا نام

 ديانات تيابتس9 ىوتثم .فيحلان وكي ىرخأ ةغيطل كل تلعن نا ىنال ةقيطالا

 1ةيضقأبانهدسعب كؤابق (ينعملا) « سكييهدوح نشب واب دثك نبا عب سم راب

 ' || لك ىنمي ىرخ أ ةمطت قرسأ ةشل ا ىرخأ ةذيطل تلعن ناىفال ادبأ اذهدح [هسغ
 ةلفغلاب هعيطغتو هرم عايضنم لفاع هتكسا سني ةلودولابقا كلغلا نمد - الل سواذا ناز

 ىاحي هيتيلامراضره نعول ىرالم نارسانانيع هذهو ةرخآلا كرادتنم

 .ذلا عضو م تدنألا مر تلصول نوكيا كل هضلا (ىندل ) «ى-هركينوخمدنخ
 | ناراك_ نانا رد» لامتكرتلانم هداسمنابيف عرش عوددلا ناكم مدل
 | لح اشم نانزو تاوهثو ىز ردت[ نوهجهرا د غرارغماءودنك ثل ئمنأي وج هناسفاو
 ىو*ةسابلو اي ىابق توج ىز ردنا شب سلط ا نآنومعهرمجو تساند نبا ذك

 غران لاطبلا كلاسك اسو ةباكملا بلاط لمع اليىذلا ناناس ىفاذن هيي

 .:لاىفو لك [او سينالملا,لوغشءو ىرس ازعل بلاطو تاعاطلا نم



 انقل

 ينلا«انلاو ثاوجثلاو لايما لاذ لم راذغلارارغلا ملاعلاو 4لسمجال ىذلا كرتل الشم
 سلط الان متقرسلا لجال طابخلا نم ةرهاظلاو ةلاغلا كح اضلاك قلخارثك اهب ىل

 ىرقنلا سابلوءامنبلا*ابثهعائطسا لحال ايلا ا زهماّدَتسلملالا لثمرمعلاو ام
 ةدابعلايف هر تاسنالا فرساذا نودبعيلالا سنالاوّناتةاخامو ىلاعت هتلالاق

 هرايدرب « روم ض ارغب ترمعسلطاؤ» ىم ىرقتلا ساباب رسلترءاقبلاءابق ىلا لسو
 ةءطغءرهذ ارورفلا طابخرو ملا ضار هجاذهاب ردع ساطا(ينملا) م ديرغ !طابخ

 ىووأ اف 'لرمم مارعأوررهم ترسو ةرخ آل !لاوح أ نم تاذشو ابن ا, تررتغا كلن
 ايذدلا ةمهتملا نيغلا مب رورغلادارأو اههاطناذب ان ضارملاب رومشلا بث سوولاو
 تناريرغماي (ىعلا) «ماودرب ىدوي دءسىدرك غال ه مادمرتخاك ريانة زنط ىرنشم
 لك هناوه لدو همم ادم سنو كي ماو دللا لو ةةاطل زمغي ماودملا لسه مضل نأ. ابنة مدت

 : منا د (ىعمل) يواتانرمتكو
 ىأىذأتلاو بضغلا ىنعم نديلوت نم * اتاني وت ى نا ىلء موهخلا ثاعم رن ء احم

 ةرابسلا ع بلا نم موف ةس رآليافتوه عتلاو يغلاناعس رث نما ئذأنتو بشغت
 اذهو انف نمو اهدم- نءواولالد نسي كفن تنأو ةءلوصلا تمزلتسا تاءاغتاذ !اهنان

 سوخزو» وائئرماخزيضرو تيل ط ىر : :
 ةضيقو هناسسومخ نمو مهلا ثوكس نم اكس 5133(

 نوكمنل ىف اسفالا لدا يم رصعا مهلا ةدسءاسم ماو دفا ىلا هبل طن كنالماقتنالابهب
 دوعسرب» تن صار ردبرط هر هزارجاك لظ ىرشم راعاسانا عب رتسم ءاذصلاو قوألاب
 نوكنتالئثىال بوطلاو قرشلاةرهز لوقت نأب (ىعلا) هب تسيثموادعسو صارو
 ليةلاموأرث انمى لسحب ميش ىأ نه برطااو نو لال جالةرهزلانالعامسلاو صقرلاب
 نكمل ةرهزلا :ده اسم ةرمشءلاو شبغلاو قوذلا تبا طواو رورغمايف ةبكتو ةرغ ىف لمع

 كلا دما هر رن ثا اهكدصم نال هيلطت لىأ اهدوع راه دعس صقر ل_ءفقتال

 تدك سارغال «٠ مك وزفارك< دي وك ثرتخا» ىوثم ررشلا نيم ةةيةملا ف
 تامق ناهلاح نامل كل لوةي مفرش ضحاذ هامل اط نوكداو (ىمملا) ب ممكن ورغم
 نوكيا نكمي و كب رخآو كميه ةةيطللاو غاللا كاذب د عنا دئازةميطالاو غاللا كل

 بيسنزعلا ماودشالة هدمت ا باك ةبسانع قوصلا ىلا ىضأقلا فرط نمّباطللا اذه
 بافربدوخ شع « تارت نبائيالةنيبمرتإل ىولل» ةب ورخألا ةداعدلا نمدامرمللا
 اهداي زيا تفتلئالىأ موا !ةسالكىلارظنمال تن فاني (ىنملاز «ناهمىانيبتز
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 | فويزا.لبن أ مايد حاو لاح ىلع رتتسنا 2-0 اهتسوخ ىلا الوامغاصةنو
 ا دارأو نز بلت ىهىتلا تحمر كلم ثعارظن ا

 ةلمهملاءارل نوح سو ةءهل ا نونلا تطير
 و غرم سفنلا ىعىنلا نوذغلاو تايوبحلا
 ىذا لت ءارظناو انه اهرب وزتعوولا
 : | 1تاومشلا ارجاو ثرمحا زم اهلهجر ءاسناا
 هفرسو ءاسنلا فث اطل هرم فرصب لغتشا ىذفاوةروطلا ةمب رشلا نعا د ءبّدشأوهىذلا
 يوم بد-دىوكينا » يرتم حي لثمإف نزلا حر نددوراسر ة لاجرلا وشم
 رطلاف بهذىتلا الاذو (ىمملا) مناززارا هرشن ٠ نكت
 وشم ءاسفابالتما ىأءاسنلب طبت رطءاضىارعات

 هحو ( 1 نا نان ىا تفكر زلم 0
 مجلارسك (هج]ديدسهلا ممل 1 تامل لارسال هو

 (ناكحرتخم)“ «ادتلا ءادأ ىأر. رمال يعم[ دب لايس) ب ب

 أك
 اركذمامئرايس عيه نبما كاشفا 0 0-20 مك 4 اامتا

 ادبي مأ٠ تلاقو هيلا ت وجوتلاقامرحرلا نمسا ال ةأرملا كلن (ينملا) منيب

 ٠ طاب رانئرايساب كو ىو ركتل دبك أتنيبمتا ىعاهرتالواجلار ,ظتتالترثك
 حلاسبنالا فأن ضرالا طاس انترتكلر ظنا عيسملا) طابا / ارامتداىالت
 لوسيل لاقو مكمل ثرح مك ئاسن لاقو لاجرلا لج ألا ثا ىلاصتهلاناف ب مك
 عمةطبستمرغ ضرالا طاب ىلعانت مكت ريش اعمتنافاولانتاوك انت سو ءياعللا ىلء
 لمع عن مهما نعل مالا هيلع ةوخ مكيلعل ديفروكذلااونأت ليانبلا اورظننالا ترثك
 «نيزئاورلرعشمو لعات « نز طقنزا ديتتىهملاولردإو ىرنشم لاق اذولو طولموت
 لعاقلا نوكي ءيدسد و عمينشلا للا نوبكسنرتو ةطارالا ىف نوعهتءا لا طقم .نم لم (ينعملا]
 * | ىفرسايعب ,انعئذءرتلاودوادوبأو ىراضلا ىرر هصب ,نامزلا لها رو مم لوغشملاو
 يامال لام دما فو هلا نا انو ءأنل | !ن«تالجرتم او لاج رل !نمنمْلا هلا نعل هنع هللا
 يناق 14لاقو ىلاعن هفطل ىلعأر طي ناصغن .*”ىأ د> اورارف ىلعايندلا »اله ثناكر و



 فلا

 باوح قب وملابلاةياكك ىأ ةبسانملاءالهب ولقعلا نمغران فوستنأْعيب وتلا هجو ىلعأ
 (ىنعملا]#« راوك انامترار دركيم ففزك «. راك زو رتاضضار سب انيبمونإ» ىم لاق هلاؤس
 كلذلا نم انهن وكس تاع را ذةننأب م داوامرظننالو تاعتاولا» الس هلرظنت الثنأ وماي

 اهلّدعالْ داوح كلغا

 ارظنتالفوساب و (ىنعلا) «ضامآرارفوخرا
 مالآلا اويصتولو لنا لوعي هناك اعترالاو فوحللاو طمتلا اذهلرظنتال قوسابتنأو
 ارورغلاراداين4!ناف الار ظنتالر عدلا تايكسن اورو شيعنلاو شيعلاةلف نمنح او
 9 ن .اايكنيب» ىوتثم تاما نحملاو

 ا املج عمىرتلرظتا فو سابو (ىنعملا)
 وتم مه ثلا لاه نمنح ودئادشل !مهتبرت رومملاسعلا اذعولخ لوي
 يوغي رغما .ةسايرلاو رورغلاب ماوعلا ناف بحيتلا .اهذهو :ترذرا دمهم شاق
 ناساف لانيمجرشالو كالا نع نيضرعمر الا لاو -أ نع نولف من اعنالا ىف
 مدح ارو 0 (يئئاونادوتحرطىرتشم تاعاطلاب

 ثمن الءأو فطاو ةحرآرملا نامتمالا نأ
 .ةحرعرتةرااثدارطا.هدارعل هللا

 متو هيلع هنا ىف سراة ةمقن عونا
 لاذر(ينعلا) م دلابوتنع ركبفرش يعاب نبا ٠ دامت 0 باو
 دنع الو غماملاس قب ورانا ناقل ني الهلا نم فضضإل مالا ءدلء هلال يات يهارا
 بانج ةرشم هتمهسرغبهذاو قاسوابن ها فرشوةلود نمرخ مهدأ يهارا اذهوهللا
 اه باطاررد تدركه لعأ « به ىادزو نب ودزوستدآ 9 ىوشم ةيدسحالا
 قاصرالا ماج هنالعت قرت م مالا اهيلم يدهاربا الاذ ب هلام (ىنسعلا)
 تادداجلاراشب حافي م دحا انهوذ رشبلا

 صو فل ا بهذي
 فوصلانم لاو لاراركت ناس ىفاذه يار لاؤ-قوصندركر ركمزا و اب وتعمانرسث
 مناي زهبارامىادو_دنك هك « ناعتس»نآتسردات قومشنك 9 يشم ىناشا
 : و ررضالب (نليمو انت دث انل عج نأ ىفرداة نام لا لاذ مافن وصلا لات (ىنعملا)



 كاونمه هر هتودرودنك ار شت 1هك:1 8 ىوثم للفخاو ناصةنلا ندلاو>الا عمبج ىف

 لعردغي اضبأ ارصئوادرو راناا لمص ىذلا ىلاعتدملا كاذإ ىنمملا] هي يرش فارئبادرك
 ةيسعلاوةلذغااو رورغلا نم ا: ظفححو ةصلاو ردم انيطعب نأب ررض الب اعلا اذنه لمست نأ
 كلاذو (ىنعلا] ب راجبارىد نبادرك ىناون مهو راخ نيءزأ نو ردزاكل كه كن اج ىوثم
 امس رءاتشلا !ذهلعصنآ ىلءرداتاضب أ ةرولاب كلوشلا تاذو نيع نمفأب ىذلا ىلاعن قا
 (ينعلا) م دنك ىداشارمصفراتساردات م دنك ىدازورسرهوزكن 1 ىوتم
 دنك لصام ىدازآءريدفتدنك ىدازآن ا له قتعهلء لسحب و رس لكى ذفاهّللا كاذو

 ٠ مدعرهىوزا دوجومدثدكن 1 ىع امهعفردعبارو رس مغلاو ةهغلا لمحب نأ داقو
 ادوحوم هسئمراس مردعلا عن جىذلاهشا كلاذو (ىنسعملا) هب مغدجارواشيفايدرادب رك
 دارأ .اذاء يما امناىلامتهفالاقناصمتلاو مهلا نم 4نوكنأم ايئابهكمولدوحوملا كاذو

 لاقو دي رام مك وءاشن امه اله غي لاقودب رياسا لامغلاقو نوكيف نك لومبتأ ايش
 كم ملعلا قالك ناوهو ىل, موانع نأ ىلع رداغب ضرالاو تاوهسلا ناش ىذا سيلوأ
 نامتلالاذو (ىملا) هيب دوشك شن .اريم رك هدرش مح اتدهد ناار نتوكن وو

 2 نوكيامن ديلا ت ,دبلا نوكي تح اعورند بال ىطسي ىذلا

 دوضممارهدنب «. داوج نآد

 دوصقمم دعا ندح |نادارمل لاذ تازذ
 ىلا غولبا اذ نمداهتجاالو د_محآل وب الو ب اسحرم خب ةنمل ا

 رود ىء نارسخالرناسنةرطالو بارطضاالولأريغ نم ةحارلاو
 ءامحناىف ىلاعت هللا دعبي ناو (ىنهاا) ه( نيعلويد

 هاله تناكى لر هسعمعت و هظفحو نوللا ناطيسشلا

 لموعر لاح ثال هنودقل ةبسنلابورداقت اهنان الحف ىلامت هللا 5

 ةعب انهقلا ةر دق نال ةيهلالا ةمكلا نءلاهجوو عون ملال اذه نكي دقئش لك
 هدارأاملعفملعىغتقمالادب ريال يكمل يلعل او يكحو ميلع لاو هلععل ةسنانهت داراو هتدارال
 |رومالا نكسحل اماعن ىلعرداتثال احلا نم ىو مل !هاتىذلاو ةيملالا ةمكملانيع هل عفو
 ىدساوقلخعمل قالا, ثيعالفديرالنآلا لاسةوهو اهلعفبالواهديريالهتمكسحل ةفلاخلا
 ىشاقندادباوجإ» لوي عرش وصلا تالكت ثءطو ةديدسلاب مسملاعفأن كن ناو

 دو ثركى ءانتغك ]ف ىوتم بارما فوصل
 مالا نكي وول وصلا ىضاغلا لان( ىلا ب ردو

 صا يوم

 ارو هور
 ,نرذفاىف ثامملا
 ةزركم ٠ نكردناغيعشزادراد



 نكس لولو ىممامج بر-هلاو ممأ ل لاثةمالاوتاعاطلا ناش ءهدابعصأي ملول ىارملا
 عي ولاوى ءاعلاو عسيطملاو تكلاو ديعسسلا نكيلولىأرمفاو رسجاو ميبملاو نما
 » ارهرناطبشو سفنىدوبتروإو ىو ةيعرشلا ف يلاكارملامالايدارآو في زشلاو

 برضو ىوولاو ناطبد لاو س تلا ملامااىف نكي لولو (ىنملا] هب اضدر شيلاجو مخز ىدوبنرو
 اكد نب» كلم ى دنارخ بئلومان هيب س طط ىوشم لانمناو برماولادملاو عازتلا

 بقل ىأب رمساىأب ىلاعت هلل اوهو ماللارسكب كاملا دعس (ىنعاا] 7

 .ىاوروبس ىا ىتغكنوج ف ىم باق لم ىذللا كلا دهسا
 ةقاشلاكفيلاكت ىف راي نكس لولو (ىنلا) يمك ىاو عا 5
 مكحا مهضعباو عامتاب م وضعبل لوذتر اهلح موضعبلو ارو بس دابع ضعبل لوفتئ شى ال
 ٍنيفغاملاو نيدت الار نقدا ملاونب رباسل ا نارمعل 1 ةروسلئاوأ ىف ىلاعتللا لاقلئاعاي ىأ

 ني ياصإ» ىوتم ملح ءازال مهاربا تا ريلغلا قح ىف ىفاعت لاقو راصم الاب نب رذغت
 نونداسلاونو راسلا (ىعلا) © نءاويدو تزهر ىفىدبنرح « ن

 ناطيشإلبو قير عملاقال,نوتدثي فيكو نوزوككيشبلو نو

 لولو (ىهلا) هب ىدبل نمو لطب تدك م ها
 تثمدعناو تمطمتىأ تك هنالوانو اسادوتت

0 

 « تسببت تمكحنآ دشابهرهمهنوح « تسيهريبماررج تمكحو ع9 ىوتنما

 نع ديعبلا لجال هتمكحو هلا لع !٠ رطالن موي رط لجال ةمكحلاو معلا (ىنعللا)

 ةمكحلاو لعلا مالا نوكيفهردعب ةنملاعلاواولا,تسيهرب رهارتضسن قوم ا نب رط
 ةاالشلاف مهضعب رذادملا ىف موضه نركيت أ ىنعب قي رطلا مدعو رطلاحالةيهلالا
 ناكو لوغيهنأكة مكح اهنوكن م بلان نوكن ةمكم ا لت ذحاو قب رط ى عاعيجازوكيامل

 نمل ضت ىلاعت ةوفرسر هظب ىتحةلالضلا م
 معلا نم تاما دح اواسغي رط تناك ةغلنلا قرطلا فانا هاضتةعلمعلاوءايشألا نئاحع
 ناك اذهلف ةمكسحلاو

 لك انينآلاتتشولو ىلا عنهما لاقعسي دبلا بينرتلا !ذهىلءءايشالا دحوتالنأ مزلي ورلاعلا

 هتماطلا (رغش) نيدجأسانئار ةنإ نم منهج نآلم ألىنملوغل انس نكملو هاده سد:

 ٠ ءاكىرمأ بويحلا ىلا تاكو هب افموأر دكت بذع هب رششمو هب افجوأ فطلت ضرخ
 قراداو رارإاو دره و بآهروش عبط ككمنيارعإط ى+ ءاوىفاي> ا ءاشناف





 (افننا
 ريغالاذ هيتءتسوىقو ريقن لجرانأالاؤ ثلا سأ ةجوزإباسهل لاف ةياكشلاءذه هنو زنم
 ناكولو (ىلا) هب دنم تينا نزجعا شيد. كبل « دنس انو ظيلفو تستشردنياإلا يو
 شي دنبن ا ىلع ةركتفم نأ سم تنأ نماي ىركتف  نكل تل بهمريغواظبلضو ان شم صرمغلا
 هوركمارت نبا« قالط دوخاي :ردنبا» ىونثم رضاع عأ شي دي نما فخم

 ينعي قارفلاوأ هر أ قالطا وأ ي'أو نشخ صيمملا اذه (ينعلا) «قارخدو"
 عرمشوة سلا نم غرف مث نير مالا دحا ىلبقا الدب الرايتخا اذ هريغ ىلهىلةرا

 يعرج رزاورظوال, زا « كزعمينشت ةجاوخ ىانانمده زف ىوشم لاقت ةسملا ف
 : .همولو هنعطو هج ارفلاعبنشت اذك (ىتعملا)
 ثلبل «. تهد ىنبط اوه ل نبا شالوا
 عب ةرارما ىطعم ىرهلا كرته لش

 (ىنلا) م نهم دس زم عناكب . نشخوت اتم مسرماوجك » ىوتنم لورتال
 نضمملاد_هبنم وأو نسحأ نكل الك موابهسوانش و ابلس مو.هلاوداهللا كاكواو
 داك م دو ىوتثم المع نسحأ كيأ/مكق ابيل تارا ىف لاقهنال ىلاسعت طاره
 مالا قبب ىتهللاناس-انرع لذاغاب (ىنعبلا)ج نازل تبى اوت فوج تدي وكى كلاوذ«
 ادهوشلام فيكو تنأ فيكىذب رما. ثا لوقت كات ةظو هون اس>الا بحاس نال قال
 اوذعل ا ناريثلا لع هنم تبلمحلال ىلات فويل درظنتولا لورا َيفامو نانم لان مالا باطللا

 ن:سقولا مول نكي باطملا اه_هةفاطا مدع نوماكن الأ
 ادي وكترر» ىوشم «ايلوأرطاخلاو

 قحلاشل ميا ناو (ىدملا) ©: َ
 لاؤلا لاذ شه ةملقأيالو ل طاخ لأ بلو تنأ فيكى ضب ماي ىأ يروهضرايالسعو ل
 مهران لاس تهل لكل عخاولا يناس رئار ىنامجرلا قوذللا لاذ نيكل نشا نوكي لو
 كيلتىف لسان اءامصلا اذنكو طعنت لس ىدبع كلل ىلاعت هون مقوم مئاو هلادرعا !لوقد ال
 شسربب ناروخر ىوس ه دنل:نابيبط كن اصامتا اف ىج.رطاطا لاو -عنومعقاو
 ال ىغرملا بنا لاا نولنام بولا م1 مهنيذلانأسحلا كلتو (ى-عملا) جهيدتليام
 نيلمكسلا نم يولقلاءايطأ اذملو لاله ةدايعت بهذ ّلسو هيلع هللا سلوسرلاتاتلع
 زاسةراج 8 داك ىئانزاو كنزا رذحرو 9 ىوتنم ةيولالاق اشعلارمل اخ نول
 اور املا نمنو رذقي بولغلاءابطا ضرذشاو (ىنءلا) جدتك اضن و
 لكي /ءواجال_هنوءتطصيهردتصقنيو نيك الل ءارغفلادوعي ناطلسلا| اله لثم فيك"

 لاح



 اهيل
 هه رخو شاهز قو عمت بنو ركستفما ادوبنابكدردهنروط ىو اريخ, ,يلاع أ

 هللابح ىذرملاو مهب ولفت ةرسكتلل ريلتا لاسر الو مهره اخ لاؤس ىلء اوم ديل ناو( ىدملا)

 هروشم ب اهذللوةاعر قر كفتمور ّوهتم مم ولف ف ضب رم ارسكلملا قشاعلا ىأو هف ى اعث
 لوسرلا لاح نم تلبع ا هفو شعم نمرببخ الد قشاعلا نكسب الادبأ هلالمرملاخ لارثلو

 ارئازاب شع ةنا مه «. ناتسادرداؤبىاب وجرت ا ىوتثم لاله عمل سر هيلع هللا ىفم ل
 عممااشب أ هءاقسالؤ انشموةبي رغو ةفيطل باك بااط نأ ماب (ندعلا ه«ناو |

 عييت ىأ قوذو لام كلرسسيب و لضح مهفوذ نم ىتح مهلاوأ مهفاو نشعلا

 :سط ىع مهتعاتمىفوساو مهقالخأوءايلوالاو |
 اريثكديدملا دهعلا اذهب تيلغولو (ىنعملا) هي ديد: ىاىتدكت مه |إ

 اك ةدي دمة دم تيلغولو لوغب هنأكتايلغلا كلر ثتْلاضيأ ديذقاي نيكسا

 |ضنيإل ىذه ءانعم شوح بلر نا ىلهذ رذوا دمى ثعلا نم كل سبل نكسا ||

 ةدحولا ىثوج ىفءايلا نوكستف هج ان نئنف ولك أب و ممللا نوغيطب الارنالا مهو رانتلا ||

 ةةيوموشستإ ساب ثنا دبدقا ىب ذيج ىبكر فمر ىثوج الزو
 ناك ديدانزا هكناو كروادودا دون ربع »م هع -

 ىروادوةلادع لادلا عشبا دادي رمثكك نم يسءازيصتنأ "فب (ىسملا) «ىرتئتان |

 : سممك تيارو ةمركح ىا ةيردملل ايلا

 داوجلادئازاب بهذ تنا نكسلااتسأرا مةلتتلا لف نم لكرفاهاب(ىدملا)
 تبهذ صرسملا اذهيف ةدوسملاو دانعلاو قولا دئازاب لوقي هن اكدب دشن. ءماللا

 ماوهلاكم سهنيذفاماوعلاب تملأو تمرف.داشرالا تيعداودشرملا بلطتىأ كنلخ

 قمحالا نكلو رمالا ةبقاعا دش صر اس تا هاحلاو تاضايرلابادش م عسان نملك ل صاح ا

 «رابثعا تنيدلاوزادومت دوغ ىرشم مالو كت الب ةاح يعل

 رابتهاوةربعْلب لاو نم تلنكيرلأ ذهاب تنأر (ىنعلا) 5

 تادوحولا تابلقتو راهثلاو ليللا نمذسخ انلرال اجو كلم حاذ ب رهاظنا هبتوم ريتعتإلوأ

 لاتور اها نمؤلسن يللا مول ةيآوى اعف هالات ارابتعاوة ريع دم-او لاح ىلء ممتوبثمدعو

 'ناديسربفراعؤط ىم يلم مكان اباوحرغتالو مكتاءام ىلعاوسأنالبكل ىلاعتهللا



 (ممءل

 شيدكلا كان ملأسفرام(ينلا) « شب ر كاي رن سمع جاوخيف نك ه
 سيسقلاة رعلاب شيثكللاو كتبلرأن انسأ تنأرببك اي 4لاةدأبةخوضشلا ن .خلمب

 . ماءديبأز شيب نمىفتغك وو ىو هابنالا لحال هيهات الومو اندي -لئاسل او
 ايندلاتب أر انأو ةيسإلا لبق تافرانأ سيسل الا( (ينلا] مما. هدارتا حسب ىشيد زب
 اه تشك لازادببدشتشي رتغك ف ىوشم ىئبلل نم نسأانأذ ةيسللا لبتاريثك
 نعت اّديت تيل سيدنا. 4فراعلا لاق (ىنعلا) م تشرتسديدركنوتننكوخ
 لولا ىنمب تسد نزو ىلع اذبنلا لقي .بفلا كهل نكمل تضس ١ىأ لالا اهلآح
 يعلا) مب رثىادوسز شخ نينحوت « دب كو زاوهازفزا سن دوا ىونلم كأ
 نآلار اوءادو الز تناك ال دعب تهمل دئلياعتمديتتو ةلدسب ت دلو ةبسلل اكيتا ذهاب و

 2 )6 ةداهزتشيي نازمدقالب هةدازل اككنر ناروتو ىوشم براشلاو
 لوقي هنآك امدفمضت م مادخل املا كلاذنمرثلمتأ نم هيلغتوىذلا نوللا كلذ :لعتنأ
 ميد ناس آلا نكلا اريتكسح تادهاجلا يف تب هسولود شلل تراقمعغو »نيابي

 تنيط ةرخرخ مه» ىرتم ةبئامؤألا شالوا[ بودقلا نوسلا لخلل 7 (
 اره تنكولوف اشبأ ا ا

 بترحر دنا ىدوم موقوح مهوق ىو ةيواعلا لزانمل ماقلهردقثلو ةيناسورلا
 نيعب وأ لحم ف تيب هبةساب «يدلارح ف ىموم موق مم (ىدملا) يي هيقس الاسر اج

 فه سأنالف :ضرالا ىف نو نب خس نيعبرأ مولع ةم رشا خاف ىلع هلا لاق يقر
 اهفدااولا ممبارزغينارمأ ىسومذاهبنل (لئارس !ىنبءالما بو نيقسافلاموهلا
 باقعلا اوف سانللخ ادانا نا ءاورغع نان اهءاو رض تح اهله نئاناونب رابحانرق



 (ىدعملا) هب فرم لاردىبحم شيوخ
 ةلوره موي لك بهذ ةء_طلا ىوه"ارصص ىفاسوب ع ةسبئر ياسين لا هين ف :

 لوأف لدللا حابس فدل فنا ليال |ىلا ىسوم موق لم ىشملابعرمست ىأ ل بلل ىلا
 اهزرا هتنمةلال طلاور كلا ةلزنم ىف تنأ نآلا نكلوالزانمتعطتثلنا تمسزولو ةلحرملا
 (ىنعللا] ب رتهلابرك نآقشع ىرادك ان «رتهاس دصيسدعب نب زئردكن و ىوتثما

 دارآو لسغلا ىأ ةلاسوكلا لاذ ةبحم لكلا مادام ة:-ةثامئالث دع: نمقرمتالتنأو
 ثحو رادص- أى أ قاويحلاحورلا لعلايدارأو ديد اليكحتلا .ةتامالش
 ةتيخشتنان اقالة يس قرع لشلا اذه النا مادأم لملاك ىهتلا ةبناوبللا

 . 0 ىرشم ديحوتلا بارشبرشتالو
 درشتدرأ دان (ىنهللا) هي تفز بادك
 2 ا ا رول
 لعجو لسقلاةدابع نماوي وتين امهم هللا تاعبدسو ةوظعلاءاملا ةعولاب لم هيدا
 اولثتماف مكسغنا| اول تان مك ثراب ىلا اب وق ىلا هتدقنا لاق سغتاا لذي اطونمااوبق

 مآ ش فى اعتهطا لاق ةيقبلا نكلو يبين ديس موف مفشفدحاو مويىفاغل !كوتسلتنو
 نم مهرتك أ ناعم معبهذر ةفل اميللّرش يضوبانديسمأ ا-افرمقلا مهبولقفاوب رششآو
 كل: تيهذ ىتسحا هينل !نم مهو سني ]هيلا ىف هللا مهسدح لهل ةب عتاب لجأ
 ةعبطلا هيت نم نوضيالةيناوبهاحور ور'٠ارس مولا ندوينلا* ارمهك ملاعلا انهو ةيححلا
 ريغول ىم تاعاطلا ىمتأ هسا اَولا حورلا ىلا ليملا نماوصلخم ىتحا

 هتدحو ىذلا ل تلا اذهربغ (ىنعملا) ب ءديدت مع «'فطل
 بارتراناركساب و تاوهثلا ىلا الثاما: لوي هنأك ةمعنراغطلة ان

 اموىرف ىلع (لصا.لا) امهريغت .

 ىلا ليقر مهمدئش ا يسع ناوبجر لمو نا وفض

 1 0 ا

 من تيسانأ اذهاب (ىنعملا) 0 سرب
 نااوحر شب تح ثلا وضصو < ءزج لكن ماهنه لس منا ثلننأل نم ءانه ىراباهابا الاطعأ



 أ نال ةثامالس# سرخا عمج ةمحتلا املا مشب صرخ ازجالا هذه نال مولاحنأ سلب للا عن
 اداي ديس. الو اهرك ف تيالو ةيهلالا معلا ة دهام ىلعر ديال لربع ناكو لو دونعاي
 "لك ىفأه دئاوفو ىلا هنهنلا من نم كلر اوحر كئاضءأ ةلج ناروو وأ ادئاز نكمل

 | قازرىاهتمعنركذإلا وشم رك-شلان م لكقالو مهرك د ئةدحاو:رمنآلا: دهاشم
 || نامزلا لاذ قاروأ ىفملاعلا قازر منرك ذ(ىنلا) ني نامز فارواردن

 نركلايف فرو لكو ما منرك ديرو لك نامزلا ىف لبق روتسم نكت اى
 ةسرغا 2 مد[ ىتب*اضعاو ماعلا ءازج ان ىلا هتهقنا ما كح ءالثعللانأ-ل نركب ناكمملاو
 اوزجوزج ه٠ تاحوتىاي وح هناسفابشوزو ر9 ىع ةاملاءاطءاو
 1 باامل ارا موالي لباهركسش دي ةتالواهرك ذنثو مئلاركستفتن كسا (ىعلا) هت

 "ارا عسيمج نال التنأ نكسحل لاخلا !نمكرتلا بلطاكريغلا تاياكدهل

 0 «مغدتج وهلا ديدىداش 33 مدعزات سن رباتتوزجوزجو ىو ثاةيك احاهلاح

 | مك كين ىهىاءازجالا كلن ىسهلالا عنسلانادجوءادنبا نملئاز أ عبج ثنأو (ىملا)

 ةيهاةةيريغامو غواريتك يورستأر يعي تأر مغ نم مكو رورس نم
 كيذا ىفدكنازإ» ىرشم ةصبغلا
 سم الا دبا هرج لك نال (ينعلا)

 الءازج الب اذيعشتو كسه لأو ع.بولك نم «ز لا لب
 نسج امركذ نعنلا نم هيلا تلسوام [هئاَحتنَ ارب قنَأب ْمهذ ىلءود-ةنولاذا لاكلا

 || دايراىثرختودنانوزج» ىونشم اهركسشادأى عساو ةيهانتلارمغ
 [] ىنلا معنلا كاتو زجلا قا اغا ينسعملا] 4 تنهر خب زا

 سوهلا ساوحلاىأ جيلي نعت +انكسما بهذ منلا

 لدصحو ىلاعت هللا معن نم لصح ُك:.ءزج لكى نعي ةعبسلا *اءالا ىأ تذهر ةرهاظلا

 | نكما اول ىف تيعبءازجالا كانو لرطان نم تي هذ تارسسلا كفن نكلو رورسلاب رهظو
 قب وةعبلا*[شعالاو :_ههلنا ساومللا .نكلاو بهذ تارسملا كانت ةةيقحلا ىف

١ 

 الب (ىنمللا) يرامتنياىدرد ملي سركداي هب راكذاب
 ءاضعالا هذه اذكفيصلا ةرك دمءانشلا ىفراعالا ءذهرارك ذم ىأراكداب راصةموعصلا



 اهلاسنا-ي ىلاعت هللا مننمةمعنا ةيكسص الن دبلن ازا عيجا دك ىتفاي (ىنعلا)
 عضاوثلن دما زا فئاطلو ت اياكم عقسان فئاطلو تاباكمابل الدال تثك نال نام يف
 لامز كاس كب ره ه دوب ش ديزرف تسيب ك فز نوخإ» ىو. |يةمحن لك مركسشلاب
 نم لاح دالوالا ن هدححاو لك !دفو نورشع اهل تا !ةأرملا كل: لستم (ينعلا) يدوب شوخ
 لوصف ةحارلاوةودل او فوذفاو قو ثلاب هقالهسأ ةعماجت نم لص هاب فيطالا نم اهلاخ

 ىكىراعف » غالزو مزه دوبتزحإل ىم مدنا دفاولا قوذو ءافس ىلءلدداولا
 بدسم نالتع ءاجالو عاسج الب ئأ غالالوركسالا, لولا نوكي' ال (ينعملا) هي غابم دب ازدوش

 راهزالا دلاوىأ عسب رالدا دلاو نوكي م مركلا او غابلا ابدسْئملكرو هظا هج بابسالا

 بايسالاقارظنبالن ا لقاعلا ىلعف ةيلعلات اذفارهاظن ةيهلالا»ااممالاو ةسيهلالا"امسالا
 ئزاوثءلياد دشو راثكردداش نات ودالماحإو ىوشم بنللاةدهاشم ق يعن و

 يذلا مهدالوأونرلم املا (ىدعلا) «داع

 كيلا ذإلجرنلك نااكف ىنشعلا عسب لا لعن ىلءالبل
 داو ةحارلا نمالاةوجشل !نوكسنالف هتجوز فملالب الو بءالبالو عامملا

 نم لصحو ةنرا ةموعاسج امي لصحيار كس وول ةيلش ةجوزلاوجوزلادودوف ةمعتلا
 نانوكفام_هداتبر ناروالاررامتالال مت عمرا مرام راصتالا امذكلةحرزلا
 تاتيغيردالرب) اولاقاذواو لامتمل طعس للا ةبح اسم ىلع نيد_هاشا

 ليقنم تيبلا اذهو (راكدرك تفرعمت سي رتفد قرور» « را.ثهرظت ردزيسا
 ريمه ناكدوك عاشر ردىتخردر» ىم لةبااعس رلاتدناكمببسل يلا داتسسا

 نملم احلا يسم دماسه دالوأ عاشر ةرمصش لك (ى-«لا) يي نان ىه ازا لءاحمبسعأ

 أراطمالا نم مهعضرتدالوأرامالاو قاروالار م أر صلو بأ عب رئانليربجوهو ىخناطلس
 |رص”لكا ذك اثحو رنمءبفا نف هلوقب ىل اعّهّللا عئس ميسم لمح نااكسف عسب 1 ىف ةنكاكلا

 هديشوجو ربظكت ارازهدصودشا
 ةروةسمرانءاملاف تاكو لو (يعلا) هد

 ايلغ نم املا ىفهدب نلاروهظ لوي هناكماملاف ىهىتاارانلا
 اندزأااوالغالا



 (مهمل

 اريثأتل انهرفشلار اعتسانريثيه عنا سأ ةرشعن دب لا نكل ةيغخرغشترلشلا تناك لو (ىنعلا)
 ناىلع ل يلد يأرمغ نم ىدعان ديسروهل لوغب هناك ةرها ا هراث ؟وايضخرزؤملا دوحو نوكل
 : 'ةنر اقم بم لاداروالاورامثالاروهلو لبربج نم تح مب يه
 ةماران*املاتدقنا
 اوف .ىذقادبزلانوكترثاناهلاهكل افلا .دئازرانلا تناكو لو
 ائيملاعماصأ ةرشءلايدارأف ةرئؤملار ثلا دوجو لع
 معتل نافع اضعأ ىلع ةرهاط نكسا تنك و لو ثلث اضع أ ىلء ابها
 وسام كرولا مشلاةيهلالاى اشملاف لسحب ماوعلا فامتالا دسجرتاللا ةبناسورلا
 (ىنملا)« لاقر لام ىاهلاثمتزال ءاح م لاسون اتسم ىازج انين بحه ط ىم لامفللا
 لام لاسجردإل ىم لاقلاو لاما ليئاقب لماما ذكمهو اجا ىسولالا ىشعلاب ىراكسلا
 ةحوتفمتيق.مههاونأو (ىعملا) ين اهح بنا مشح « نامددئاماو
 ءامعتالا تلدحاك يعاين لالا شخ نم ةبئاغتراس مهبعأو لاملالاجةدهاشمل
 نم لماس مهازجأو مهؤاشم أ ةيهلالا و انجلإ:فكسح لب رمح خشن نم ميمو عسرلا نم

 لاقلاروسو لاما ليثامتل ةلماس مهزاضعإ ,راقىأ لاغل اروص نمو لاحلا ليث است
 قامت هثسح ةدهاشمب و ةحوتفم مههاوغأو نوني موتو وأ لال اولامحلا لاذ فو
 د اهرزادلاومنآ 0 08 ٍنوضرعب ناولالاولاكش الا ء هرب نعو ىراكد

 1 اوناوحلا نمةئالَتلادبل اول (يملا ب تبنراص» نياروظنم مجال

 تايلضلاراث [نم ديئاوملا لن نكل ةعد رالارسانءلا نم املوصح تاكو لو ىلذسا(ملاعلا ىف
 .هسلا اذهنموةعيرالارساتملا نم سبل! ةروهظو اهلو هحو ىسهتالا لا هالة وسما

 لاوملا ةدهاشم ىلع دح ار دب الف ىنامس+ارمعبلا اذهل ةووظنم تسهل ةبولعلا دول املا
 ةريدبلا بابرأو بولغلا بام اهدهاشي لب رهاظاارسبلا

 ,روتسم مجال هذا هداز

 الو رجال ىسولالا ىلهذلا نيم و ةيهلالا ىراكسلا دوجو نم ةرهاظتا| ين .امورلا جئاتنلاو
 نوالا مدعب اوفصنا ىلا عت هنلا بح ىف ىراكسلا تانىف اصلا 4نولالىذفا باع ةروتسم ىه
 ماج تحت ةروتسم ةينامورلا ديجاوملاو ةيلاما ديااوملا نم مهدوجو فر هاظلاناوذ و
 ةقيطللاديااولارترللا نولللاو وئملا ا هيام ااا

 ياو بدو بت

 (مسنا)



 نقلا

 ١ .!ىف هنا لاهل اودزلوم ىآ هدازىسهلالا لامجلا لترات لانا (يعلا)

 هذهو «ىرب ورركسحذم لا فسولا اذه نمراع هماودو ىسمم الا بانملا لش ناله ةدالوإلا

 ديلاومنمداركاو يهفتلاو ملعتلا مندرأدأ ثرالارعغل تسيل ةدولوم ديلااوملا هوة رابعلا

 ءاشدب وكبان نكشمخ نيه ىم دوجولا ةةقتم ىه ىتلا ىسهلالا لاما! ىلتران ؟لملا
 ةقرعملاو ةمكحلا تاس نعانك اس نكو عما (ىنما) هيلكس نجنااب شور ذه ىلبلم لق
 عقساو ملكستلا نمغ رفا أ ةيلبلب عال هرولا نمسخملا !ذما ته لقناملاس لوي وت

 الان مح بح ا سةبولالات ا ءاتلار وظملتماثيد ار أوت دبالاةايخلا ةيطعملا هتاماك

 البلب « شورخو شوجربت ساب وك لكن باف ىم فرصتلا بح اس راملاوأ لامثااو
 مضي شورملاو تايلغلابهولع ماكل ادرولا اًذهتال (ىنسملا) شوك شاب نك ناب زالت
 ذاب نوكنا ل لبلب ايفىطن رولان مانرمظيلولو ءاكبا |عمشن وصتل ارهر ةمهقل (ءاملا
 | ىتلا تاماكلاا ارا ذو تهم نوكمأ ىعي |عقسص نكو ماكدتلالرتادرول اوضح ىف ملكستلا

 دهاشو لاش هزيك ايلات نركودره إف ىم توكلاز ايتخا قشاملاب اللام اا ىلطعت

 لابحادهاشو ىذتم فياليت نوكردره» ىم ىلاعت هلا لاسو
 اذدهو ىمامملار ملا ىف فطلو بكى هينادغاشايشتر ا نم ءزب لكو (ينملا) جىشمام

 نلبح ىمن تلجاذا ةأرملا تابحتل الوكت عج لابحأو عمملا

 1 3 !نءرهاظلا نعي فظن لاش ةيلاغلا ليئاقلاو
  نسح نيهونل أم دحاو لكو ل دع ده ىمولالارسل لاسر ءرىلعام_ْممد_تاو لك

 تناك ناو عملا نمل ماما درولا اذهىلءوىذمامى عما الع د هاش ىشت م فاو

 نيح نءرداسلا فيطللا نساحاوهو نمونل ا نمدسحاو لك نوكيدووعلا ىنعج لابالا
 امهو ةيعمجلاةدهاش ةبهلالاتايلضلا اودو وعلا كلن ى املا نامزلا يل لاغتلا نسحو لاما

 ردا مرصع ىم قم اةرض < نما لاذ عج ىلع نالدي لاما نس ىلا ند

 ىذالا لاذ لم دهسا زومتيف (يعلا) م« دنكسناتناسنامدره ه دهسمزوت

 تارك ذو ىم ءانشاارك ذنّمفيصلا ىف علا تيأراذا كنالءانلا نم كح فاست[ لب

 حاب رالا مايالا كان فرك ذتنو (ىنعملا] هيرب ماياونامززا تار ٠ لير همزو دريس حاب را

 دم ألك رك دلا !ذههروظواو يلا لامن اب نمري رهمزلاو ريل نامزالاوةدرابلا

 ةناسفادتك «اتشت نورد كتوبمن ار بصهوو ىم رثك أ بولةلا باب رال وصح نك

 ىو ابصلا ةفاطلو فطل ىحءانشلاتنو قوه ىذفارهلا اذ رم (ىنملا) باو سقأمل

 12 مما



 فهلا

 ارا لعفي و (ىنعملا] ي«سمطو سملار نتج تاسورعثاو و سعمىاوهست ودة ست
 هناكراهزالا كلت سن ارعساو سم لعغي وسهكارودتاعست مق ءاتشلا ف يلا
 تايلقلا نمهف ايلا الات ايلغلا م_ئاضع أ فرهظت ىلامتهئلا بح ىف ىراكسلا لوغب

 ناسلب كم هاتس اتقوىف رامثالا كانل ثلا ف لا سلخ !فطنو لاملا نس نم ةيهلالا
 ىقرامزالا سئارعاقتو اوحاتقناو علا مدهترودةصق تو ىلاعن هنا فطلاهلاس

 أوزا1 ه ركاب توزج ابو تفر لاس ىوثم اهل اهلب دينو شمل رييغنىأ سمطو سما
 نم لأ.ةناامإإ اركالم اي(ىنملا) ميرادداي دوا سرباو

 نمر هظزو ىل تهل ةمعن نب ١ ةي لك اركشل قانا
 الالات دأاما كن ناقل 8

 5 ا
 6 (ىنلا) م«لاكتازار اهماعنا

 لاملا بيس ماعنالاةبتارإ ,نملاكلاكا

 «تيمرخوراهبتن مدرع رك »ف ىوتثم ب وركألا ةدامسلا ببسةنهفا ان لكس
 تقوو سفن لك ىلثل نكي نا مومن

 نود »وتركم شلك اجب كرش ةراسالا نوكيا دررلا روم كن ديقارورسو عسب د

 دلركشو درولا ةبعسك كندباذهاي (يندلل) مي بابك تنبا بالك دش لكركشم . بال
 نم ازةلاحلا:دهودروءامراصدرولاركسنمو رولا"
 لركف نالامحلاودرولاهامةءامع لركفودرو كندبةحلا
 او ةثحلاببسن راساب وين دهنوكْم الر كشف اموااركسش ءراسو
 ملعا 0 ةئحلا اذهايفاذيطلدرولا«ك لركضرامرابتعالا اذهفةيصعلاو
 اقلام ةمعتل انارغك ادب ور: لا ةمعنلاو لام لاركسشناك هركمشدأو ةم هن هنا
 دلك نارغك نان ابوح ىبكزا ىم ةحارالو ةمعنايندلاءذهىتبأرام لفتالف
 ايقاققملاةمعتلارفكى م رئاءايو (ى.علا) يخسيمورومراشتناي ومني
 | باصسلاو سما راثنءيلءابننالا قالخاب قاض امار لضأوه لب ماعنالك هلال في>نتلا
 تلا" املا نم ءيلعرثني ىوةتلاو و ذصل او صولملاا ىف: ديدملا قالخ الا ىلا ساولا ىنعي

 جامل نآ 9 ىو هتباعر زوالها دءامو ةكئاللا انيح لك ىف ةرغخت#توغمعتلاوةحرلاو

 رتكسحو



 لاذرفاكتلا فال ( (ىنعلا) « تديبنجاهمركدشو سايستاو ه ثسبك نؤلةرغكو

 ىلع تلا قب رطر جاهمركشلاو معتلا فارتعالا كاذودرشلا :كلاو جاسألاودانملا

 ناب وخىبك او ىونشم_لئمالا:ز تءالامت ءايلوالامتءاسنالاةالب سؤتل اًدشأ ىو

 مهنيذلا نكل (ينعملا) يدرك هج اب ورىبنأب ه ه درك اهكست ع
 م لاو لماع ولسمو ةمايقلا مونممب ويه تره مالا اةيقاع :لمفاثلت منا

 تاجردلا ىلا ًاواسو املع مهرس بنسب و تادابعلاو تاع 0
 نعمك نتلاو باطا نرخ كتمان لعغتت باب نمناردصمالسنتلاوكنهلاو تايلعلا
 ىوتثم نيملاعلا رهف قامو ىابحبو نو قالسن الاعتقالات ةدابعلار اوةعاطاا

 تارامعلالف (ىنعا) يي رؤيرزمو هك تساهبارخرد ٠ رودعو. .اهتراميردإ

 ل ':تايارحللا فو ةرفام بالك
 مهادبأ اوبرخ نيذلا تايارخابدارأو ىوولا لهأو ابن لا لهأ ندبلا نب روم_عموةورثلاو

 ةفس مهفوومعم م دبنيذلات ءالتمالا لهأو ءالولا با كه نمت اشلاو تافيلكتلاو ,نمملاب

 | رهظماوناكن ةثكسملاو رغشلا او رانَرولاوزعلا ةنيذد د م-يف مهادعامو روةهلاب اكل ٠١

 بارخ مريسرونلاوزعلا نم مهل كيال مورغك ةروصلا نيروهمهاجتنف ةبولالا تاي
 وسلبننيدنج ءارادركسن كلو افوسخرلا غو زينا ىدوضرك اف اك
 ءبالغلانيمْرا دفئا ده فول ا ىلغ وزعلا | ذه نكي لولو

 ةراناذك غوري ةرانو فوسح ةرانرمقلاو س عل خياكف

 .لا فر سهر أنا فا نع دعبن ةرخآلا لاوحأ .أنعغرذو ةسضغب رتغاءالعلا
 ةرثكل فلالاتفذحو ةمكحلافوسلاو ةبحلا مجفلتالبغلا ناكسحولر لفاسا اىعمب
 (ىنملا] #« ىسواب اغاد موطرخيرب هديد و ىهركزا فاكشوم ناكريز إل ىم لامعتسالا
 ةرعشلا نوةلاغمالةعلا بدلا جت تاطلتلاف رونلاو نارمعلا ىف نيف لا فويفلا لءالو
 فئالاب و فنالا موطر م لايدارأت هلبااةمالع مهنونأ ىلع ىؤ رم علالض نمءاك ذلاو ةقالاب
 موفوقو مدعاف تايلقتلارتاياقعلا ىف مهد ءةرعشلا نوقلغب نيذلا«الةملا ىنبسعب سلا

 ايت سقوط ىلا عتدئلابةفرعملا مدعو هيلا. اوهمو مملوض ىضتغم ىلء مبا هذو ةقيقملا ىلع
 بسكللا ةطساوالب قزرلا بلا طربغذلا :هقناس ىف اذه بسك ساو نبلط ىزورا
 لاذ (ىنملا) «دروخرهزتارا ازهىزيجف وك ٠ دردز سلفر اصب كيت ا ىم

 ىلع لك ًايناكم سفولأ نم مك هنر دق مدهر هسالفا بيس هفعو هعجو نم ١سلغملا



 انهنفأ

 | ىدركال9ى+ لالا يدجانهرهزلاو ةب ذاملا لاسملا اك ءايلاوىذروثىنه؟دروشنا
 ءاعدلا ومال هلا ىاعرشتم ناك (ىنعملا) اعرنابهكنوذنوادخىاك ناعدردو زامنرد
 بحاصلا ىممانه دوا دلتاووللاءاعراابدارأو عارعسج ءارلارسكمءاعرلا ظناسايالئاقو
 نمن فب هام رم ىديرفى دوج زوإلل ىونثم ماكمللاو نيطالالا طيف سحاسىأ
 يدر هاط ىسالودوجالب ىنتةلخ تاكملاو تكل !قلاخانو ( (ينمملا) < رس .نيزمدمب زور
 سلا لوغي هنأ اينفلا ءذهىأ ارسملا هذه .نم از رىتطغأ دهجالو بسك الو ننالياأدعب

 جيني هارسج ردردميدادخرهوك ظ ىوتشم اناحمىنحراراناحمىتز ران اناجى تيتان
 قودتس ع لاذلا مش ج ردوفارهوج .ىنيطعأ ىس ب (رطنل] 6 فتم مح فركب نش

 ةؤلاو عم الا ةؤفلا ىهر ىسأر و[. ةمدعب رأ دخاماوح اوح ىنتيطعأ ىأ سأرئاوهوؤارس
 سارا ىلا اهدتسأهذهو ةسماللا وعل اة ام ارذمتاذلاةٌوةلاوأ

 خا ساوحىتنيطعأو هبفعسوي روما نوكسل ح ردم اب سأرلاهيشو ءاضعالا سيئ
 ةلرتشملا شحلاول ايما ةظفا ارةمهاولا وَلا ةْف "رستم ْءْوَعلا ىهوةرتت_ءاشيأ

 /! ماكين ب رتز ى ست الدا دنيا دعبال» يونشم
 ا اودع الوذملا

1 
 ىلءالا ضرالا اما مانو نلئاقلاق دمأ تن أو تاقناتب كلو راعلا ىلانجرغ

 وقر ماظمنوك أف ل
 هّيدحوهف هللا ىلع لكوتب نمو ب فحيال ثيح نه .هقزريواجر خم كل عج هللا يدب ندوىلاسعت
 ةلسورم مك( نعل ل مد شركرب واقرازتبتاع ه دشرا,باع» نيو زاهلاسإو ىوتم

 مالا ةيفاع بسك ال, قزرلا ةرسسي تاباريثك اعد ىأ اريثكراسماعالا
 دلاميدع 8 بسك البانز رمق ءاطعأن ةءاجحالا قداس نعي راكسلا فعراص هرئاعج

 (يندللا) و لالكو ب كب تساوخ ا دخزا « لالح زور ةكىصخ نآو بم ها ىع
 مدا لالكلاوالالح اةزرلالك الو بسك الم ى اعتدت ا نم بلط ىذا صخشلا ثالث
 مالا ةيفاع (ىعملا) متل دعم ةدواددوع هت ..ةاعتداعس شدزوآواك ف يرث
 هني تلعن دو بابا « لع ترسكسص ةر فس نأ ديعل ا فيطللا هعل ط٠ اعدىلاعت هللا لبخ

 مالسلا هيلع أبل دعلا ىف لوي رمش أو دعما ف دادر ادد هء ىف ريففلا اذ ةرو هل اهسيذف
 ثلا



 (فنف]

 مومغللا تملا اذهو (ىنعملا) يدور وك تباجا 'متمنبا
 اتاديم نم فطخ مالا ةيئاعاضيأ هدام بلطو اعترضنو كب ىرأ لالملا قزرلا بلاطلا

 فاكلامهيدرك ةييرعلابه4لامي و بوط ىنعمب وهوقي مران فاكلاووبن زو ىلعوك ةباجالا
 ىوتشم مقلاو ,ىفدقطخ نم مهتلا « بعلب ردم كنوااءاهاهرتآ 0

 متملا كلاذداكو (ىنعلا) مبازجو شادأب ريخأتىفزا هاعدردلاىدشمم نط ديما
 اداملاب ريم أ تلا لجأ نم د

 هللافّنظلا هوب وقاطد لبغي 1لوقب ىأ ريسفتلا*اريا هيلع فاطصو هاا ياعم رهو

 نان هدسع نمدسبع ءاعدّدريال هللا نأب انقوم المهم هئاعد تركي نأ رصبنملا ىف ىلاعت
 ددشاو مهلاومأ ىلع سءط نب .رلاتوب ليئاربج هيلع نمأو نوعرف ىلءاعدال ىبوماثديس

 ًاروهظلاو. لوبنلا نب ناكس اب ىب لاقاهتساناكتوهدتيج أ دةىلاعتهلا لاق مهب واق ىلع

 مب ركهنرادخ ىابرازابإل ىوتشم ةستومرأ
 راذال .ءابرارعسلاللا بساسىأ ةوادخ
 .اطيأ ىأ لمالابريغتل لاذ لعج ىأ ايجار هلعجو ينعم

 ىع دايم كلأساذاوىلاعتا !واغراث رهظبف هئاعدلوبتو هدا م لوصح لانماشو

 فرعدالاتو هاعداذارطضما نالت لافو نامداذا ىعارفاةوعد بيجأبب رميا

 « لالكز اد وجر دذيمونئد نوال قر دمانانوأبةنوه سمرومالا انكم مكمل بهقسأ
 باناا م عه-االقأتم لالكلل ةهبييتاكتول[ىدلا) «لاعتدكىدينظ و سياتحزا
 هقلانانسأيلاوزهلاوهلالكتلاو ىرك ىلم مدئاو ل اعت لامن ةوق حورلانذأب ىنملالا

 اربةفلاو انوتغمم ائغد ىنغلا لعصف فطالا ةروصن هرهق ىريةراتورهقلا ةروصن هفطل ىربد
 وهو هتمررشنب واوطنفامد#عب نم ثيغا !لزني ىذفاوهو ىلا عن هللالانانوزمصو اهئاثءربغشما
 تضفاامنإو ىونثم لاثاذسملو عسفارلاو ضناشتاو طسايلار ضااقلاهنالد حلا لولا
 1 الأ لفاعابخ (ينعلا) مب ر كج ع ديابنرب ودئززاىف « راكد رك نيا ثصخاروإ

 ى دلاوج ابنا .نك هل الشال كدركملا اذهف دوجولا هنادوجو ب
 52 نامت ع فرر نيب ىفرا ضفخ إل ىرم عفارلاو ضف امل البدو جرللالو راكذل
 ءاممملا فرار ظنار ضرالل بوم ا ضف ارنا (ينسملا) جنالفىاشنارود تسينود

 هال حافترإ ا ضرالا وذ 0

 لغتنا الوإلاعلا ماظن دجرودالا
 السلا هيلع ءذءىبو موبأ ىو

 © لبقر اها! لمعو راجل لمس لبق



 لش
 تناكو لونا عوام ردا ضف ضرالاءذهو (ىنسعلا) مب رتوزبسىهتمرو ثىلاسون

 هضسو اياسواضرفخ اهناج ضعن ىرئاسبلا ترظناذافة ضر
 عاونأن م عونا ذر بط رورضخأاهذصنو ساب اهئ هن ةنساذها دعامو ايلاعواموذرع
 « بث منو زور منركبدعؤن « بركاب راكزو رعفدو ضذخإ ىونثم ضذااو عخرلا
 ةمالعر علان يل فصنو راج هنصنرخ عون بركمل اب جوزمملا كاملا فرو ضفخو (ىنعلا)
 ئروجفرءاك تعصءاك و ج زتمجا له نبا عفرو ضن 3 ىع ضغفلا ةمالعليالاو عخرلا
 راك هسا زتملاجازملا اذهو (ىنعلا) هجم

 طق نب ناو لاوحا فج نادنينمعه ول ىونشم ضف ةضرلاو خرا لامي .ءأاو
 !بذراطق نركتاذك اينالالاوحأ لعلرقاعإي ( (ىنملا) هي ناننغارلنجو ملصو بنو
 مولع هيلضب لاسمت هللا موب ري لال لا لام ا ذكيسصءالث اواناهتماوانتتفاواب رحواسحطسو
 نا ىرنشم لذماوزعملاو فارلاو شفاشلاو طسابلار ناقل ىفوت .لا هئامسأب

 هاله (ىنعملا) «تساجرو فوخ نطوماهناجودنيز « تساوهردلا رودنياابنا وج
 نشل امال اهات لبكاريضت 'اوهلا ىفن يح

 نركيلقاعلاو ءايرلاو فوم! ءاهعراهطو مجاور الاوج#“ الا نبذه نمو افنراغالمفراو
 هلوةى عما ذتمتاعاالابابعاس لات هللا تءاووقع مسار راو فوم نيب ايث هلا ءالهىف

 اهجاتإو ىو ءاشي فيك نمجيزلا عيبا معصم نمل ابل
 .ىلا.هت هنوكرسو (ىنملا) هب ال يصو تهت موهسردو لاترد ٠ الرد

 ثعبان ترااو ثعبلا موه-ىفو لاهم قرولاك نينا ةسرابن لا ل هأ نوكم

 الدو تولاو ثعبلابموهملا حب رديف مهلامعأ ءارزجاو ريلرعشللا لحال
 3 0 ار قرولاك ةياالا

 اناسع تح (ىعلا) | م ارالنردس خخ ردنكشب » اميديع يكن نانو ىع
 هما ناسأ اى ىديعانديسلوغي اك همدعتو نولةثامةياخ يدركوا

 نيل مهلعجوأ
 اليئمانابعبهنمربمو ا ا أف ةعونتملا تادوجوملا عاونأ ةفاطلو

 ا



 مم

 ةغيسم ةيدومعملاءاماوعتطسا ىراصتل نام ماعلا اده ,ام ىف ىنلا
 نحلابل ارابتعابو نامتالار ع اظلارابتعاب ةغيصلا هنو دباعهل نحتو ةغيسهّتلا نم نسحأ نمو
 توجمف نأ وجاك 00 ةمئالاءذبع صوسخئ اذهو ةبهلالا فراعملاو هلة بحْلاو وثعلا
 ىنأرلاعلا كادنال (ىنعلا)  تسدش ني ولك تنراحن هجره « تسدمارازكمم
 هللا ةغيس [ةيصنم نولث البر اس ل أنه به :نم لكسنسلا | ,اهتبانممىأ ةحطمملا لم
 نانو ىولاو ريغلا نول وعم ةدحولا هبت سيف نم نال ةرياغماو فالث الا نماعشو ىلاعت

 تاسواممادبأ تقرافاذاحاورالااذكورهط لاضساو ملم فراج عواذا هنااكه سفن نع
 ايدنكمم ه اركتراكتر قا نيمار لاو ىم هستفس تفصتاو ماعلا كاذا

 .!تاقولخلا عم بارتقلر ظنارظنلا بح اصاب (ىعلا) م اهروكر ردنا

 مهفاونادبالا داتا ىله حاو رالا دا ا سغفابار امنا جت ج نال يال ولا :دهروبفلا
 7 00 ارالا ّ

 ىو اذه زاعملا# ا انخالا
 تسي ورردلا اان لزازا هب تسب وغم اعتز را

 ادبأ ىنةتالدذ هلا ىفدبألاىلا لزال < وثنب ىعرن ةرهاطالو
 لوول: الاو ا الواو دال دسولا اعف

 و باننا 6 رخأ فيكى ماب '.يسىلارثلأ نيسعتا
 قمه اغارصلا نان

 ىلا مملخدأو مها 1غ

 ةدحولار اوبأ ةبلغن هب وثعملا مهنا دبأ تيثذ اذكم ءهداسأو واتا تيتا نطلع
 3 "؟ارىزينبالا ىوتثم ةدحولا ةي:سماهتهلم ىفاعملا مولاة بارتلا ناكف

 زدلا فدعا اذه( (ينملا) يد دعر دلو وةض ف ىؤذآو »دوش دش
 ب هدصلا كلاذامأو ام لك ماعلا اذسه ىف

 ةراكسحلاو دئلاوّدْشلا نم١ ىرةدحولاملاه نكسلوومتو قنع !لاعفدّدحتملا يتعب
 ىو للخ هن اذه ىلع قأب الدادغالا نم ىراعلادّدصلا اذ فوسوءىذلا لاذودد

 اذنك (ىنءلا) ميايضدشتلظعوتدارازب مدم «ىفطسمرؤ ل ةسزك نانغآ

 ءافصلل لمست اراعتسانءا «ايض رام ةلط و فولأةثامهئايضو لو هيلع تال ناطر
 ارؤءافسف ةيصعملاو الرشلاوةلفغلاو لهملاو بيب رلاوةهشلاوكشلا نمتالظلا عاوبأو
 اودوو-زاط اع لافةراشأ ناملظلا عاوبألو ءايضا+اهلدبو تاملظلا عمبجلازا (طمملا
 دوش لس وملاحق« اقتاطو “للا دس حصلوا تتسس دال

 سا ىرم ()



 داا) يلا باذا
 :ناطا١ لاذما دحاو اولرانلا

 مل عاوأب يللا رافكلا لج لوسرلاازغ ىنحيرم
 ىم مالسالا او رادخاو ادحارانولرارؤن مجلع

 لهن فولأةثام (ىنعلا) هب زاردبشروخ تارونرد كي دش زاردر»ا
 لظلاك امهنانالا او ةديمءلا لظلايدارأفادحاوراصسعشلا كإنر ١
 9 و هيلع هللا ىل_سهتل اسر سه روع فاو راسا دئاملا لود هل لكنا لما

 رفكملاو كلرشلا نءاورمو لرمل الورق مهدئافم ىف قبدولو ةدحاوةلم مالسالا ة ديم ىلع
 وكف دئامىزاردهنإل ىو لسوءباع هللاىلس لوسرلازاردب ثروخدارأو
 ولا لالا نمرونلا كاذ(ىدلا) ع نهرديش روخردماسةوك
 .نءو روتلاباهلدب ولالطت اعمبج واسمي رعالوارع...الوالي ول

 جردنا شكلا رؤف لظلا قرف اذانةيملالاسمتلا فت جردناو ةءوةةميهىتا!لالظلا
 تدثو تم دع أ ض حرز ىه ىلا لو هيلع هللاىل .لوسرلا دور هع اويأ ةرثك مما
 ىل-*سمكاروةبلغك هلايولغم مهتاجناكسفر كي روف مجةرغأو رغكسلا لهأر ثك يفك
 م« نسرهاطو فشك كينبودبرب « كسركئإلالأ ك كنركبلبل» ىو لالسأللا
 هاري ن حلاو ميبقلا يله فشكسنمو رهامل دوحوكتوللآ داع ارشح ىف نكلا (ينعلا)
 لهاجلاورذاكلا!ىلء ةفلطلا : دولا زوهطتريشحل اق تولد است دارا فرشحم ا لهأ عسج
 فوخال نوضايرلا ناميالا لهأت ةةلطلاةدحو ال ممتده شما دار انولديزوكيذ لفاقل او

 تروس ناهح نآ ىناممك 0 هيدسو نول هش لهلاو ب للا قلب و نيزسم مسهالو مياع
 ةررسنوكت«ئاغمإلاءلا لاذنال (ىنعملا) هي دوش تا هخررخردنامأ

 ا: ثوةننوكتملاعلاكاذفب دركست ماعلا اذلهف اعلا ان
 ماعلا لاذ ىلا لأ علا ادهن

 اوأروةنملا ةئإلا لهأ لخداذاةررغلا لالا ءذه ىلع ةروص ةوورضلاب ةيسنلارا ءابتءاباضبأ
 نم موا هقاهرهطأ امو رانلارا انلا لهأواةوذاودادزيا مثلا نم مهلهل ءرهطظامو مولان دح
 اهل ةيسانمةروصب «ىجملاعلا اذنه نماهب ل حر ةريس لك نأ مين ومو دادزبا باذعلا عاونأ

 و ارش



 دارأف هحو اهلنوكي بابسالا هذهراك ةناطن وش ةنراكسذ الا ب تسسصا نوك. تقول اذ
 هذهيؤ هك ذر نان الاركتو لاب زااو ناوسنلا داسج أهم امجلاب و لاممالارئاقداهمانلاي

 ةسسلالا هجوذحأر ًرادأ اذافةسبلالا هج
 لكنا كفن ايهالل ةبترلرارسالاب

 أراكفالاو ةنهلابلا لاو-الاىريموبلا د
 مهناسين ىلع سانلا ثعبي في ملا ثي دحلا

 (سيدك] سب رئلتردس لل ءردتاىنطت كلود «سبب ولك لانم اهرسنامز نبال ىو
 سيبلا لسا ةيديراقلا ابق ارسكي سييلاهيلا فاضأر قبلا اغلا ناكسلا تشن وك

 نزوىل-« نديسي رنمةهموملاءارلار سكب ضي ركنرد صر اهق ناوفالا عملا لز لان
 قمحلاتلاوولب الارةبلاكي ول غلاورارسا الا اين لا ذه ىف نامزلا اذه( ىنملا)لزغلا تدي سيك

 اهيقأي رهتبنو هركفوهتديةع نم ءذوج ىفامل زغب قطتلا اذ فه لزغم ل١ لك ىف لزاغلاك
 لهأ اشيأ لزغا ا نماعوب لزغب مسه دحلولق لزاغ فولأ نم مك ل م ىف كاكا ذا الثمر هلال
 0 ايوان مردسور همامك ذالارد جراذارللا

 ل
 نوي تر ىل اعتهلو ةسسح ىل ةدساف تالي وأن لا تيهذ

 2 .!ىلس لومار لو داو هلا هللا امناىلاعت هلوقاو_ذ نكلو اعتس نوتسمح مبنأ
 مل لا هفسو اوبن أو حال ماايالرهلاورك ذف هياصصأ ىف مويتاذا لابس ناك نيد
 ينبع نيبىرال ام مالسلاهبلع لامها لوسيل .اهاول اف للا

 لمس عال
 ىتتأ ل لطب :لوأ اذهل هيلعهقل ىلسىنل!لافقن

 2 ا !ىداس فاتخالم ومئلتتولا
 هلا لرسراب ليف ةدحاو ةفرخ الا كل( اهلك قرف نيب

 م فسولا نهج رامن ممايغطانالو موا ديس لاق قاصأو بيانا. لاقى ندو
 |رووط لبق نامزلااذه (ىنعملا) ملجه درككذ نركب لام عدس ءوتكنر دست وإلا
 ذه نامزلا اذهىن ةيفخت هاوحأو نافتامزلا !ذنهنال يلق ةثامونولةثام هب ونرش موي



 !بولقلاو ةفلتللاناول الانان نوكيالايلج نوكم ىتم نوال داحتا' ماعلا
 ولمماجنال ةرخآلا لاوحأ مفر ءظيالن امتمالار لحمابنالاو ناعمتس الزادشلاو

 انهو (ىنعلل) «ناهرردلا بانك ار تسيشإ 1. 01
 : اب 2:11 نييناه ملا نلبظملا مههوجو ةوسملاةب ون ىأ ةيكتتلا

 ةيدازف هاما وزلا بنسلا اذهيوةيفختىا ةنوهرمىمعتلاو اليانامزلا اذه
 دول م هاجر زقسويو ث-كرك تب رثإو ىم انفلاةشب زغو ةغارشلا |[.

 ىأناهرلاَق سملاو ليللا + اثم ابنالاهذهشناك اأو (يىهاا) مءاشتسنوهرخ
 نامْزلا اددهوربل ارعتيف نامزلا فسوبو بذلة وينامزلا 1ذ_هناك ءافنلا ىف نوه رع

 مفاسوأب فوسوملادو لا دوفملا بن فأي دارأو نومرف ناطاسلا نوكحا طبغلل ةيوثلا ثناك
 لهأ طبقلاب و ةيهلالا ف اسوالاب فوصرملا نطابلا ةروص لسيبجف ب ومالا عابس

 نيا « دتخهربغ غيرد وف قزرزاتإ» ىرتشم ةزاَمالا سذنلا نوعرشب و ىرهلاو سغنلا
 ةروتسم ابن لاء ذه ىف مكسأحاو رارسألا نوكتتو (ينهللا) مب دنج زو ردشلب هصحارناكس
 امان[ بالكل اذهل نوكي و ةرابتماالوألا وصلا نزلا نمةرهامت فرم ا لاوحاو
 ءالكتلا ىأ ناك ندارملاو: هئانالب 'لومه ظل آى عم دعي ءرمخ نا ىلع بيسنو ةصح

 هلل تبطعأ ىتلا ةسبناعسملا نارام ركل هدر ,ااو*إب رلاباصصأ ابن هلا
 أرابتعانكوصخ فيحالقزرلا اذه نوكردادرم فا نالبتاويحلاوتاسنالاو ةرثكلاو

 باثذلاو بالكملا ذه لومي هناك ا مرارتغالارذكو

 قزرلا نمىمحالااو رغب واركصشيتسح تنأ مسهنب زيتافنا ةرشعلاو شيعلا
 ارلغتثيل ةيئاص-ملا قاز الاب نيثيعتم ةصح موي مك سين دما ىف مول بالكتلا هذه نا ماعلا

 نو ردردإ» ىوثم ةدبالاةلودللاو ةيولالاقاز رالا نءاولغخب و لاومالاو جاو زالاةرثكب
 نوراننم ةدسأ لا فوج ىف عابسلا(ىمملا] مب رشتنماول عت سمادوشاتو رظتتمناربش هشببا
 لح باس مزنارشتآدسآنو ريس 8 ىونثم ارق ئماولا عت ”رحأ نوكي تصح
 دوسالا ل:قاناولا هتوهو ىلاهت فارمأ اوم الف (يسلا) «جرغورخددبامت
 دارأف جرحا لخ فارشملا موب باجالم مهي ريىلاعت هللا اسزلا لاذ ىف رئاسي راضيا

 ةدسأملانماشي أدارملا اذكر ابيندلاءارصصج رملابو نينمؤملاون
 دوع أ اهندللا ه ةدسأم فوج ىف ل وغب هاكراسلاوأ

 اوجرخاوعداذان تاسرعلا ىلا |بندلا جرم نم مهوعدب ىلاصنهقلاىتسح نوبقرتمةرخآلا



 لخدلا باجعالب مي ري وبا عبج مهم عفر ةرخآلا ارعص ىلا اين دلا جرم تاديمم
 مهلا لو اين هلا ف هوفرسام لكف ئوبن هلا فورصملاو ىورخ ألا لوصحلاىأ جرسملاو:
 # رخزو رنالعس ناراكمسب و رخكورد ناثيارهوجو ىو اديجادقت هلرصحم

 هنرثكن ع ةءانكه طاح رصلاو علا لسمهنا ناسئارهرج ةضسن فو مهرهوج (ىئملا)

 نارمل 5 ةروس ف انب رانل اهفسو ينل ملاك نانالا نم تاميالا له أعز يلوفي هاك

 اهولخ داذا نيقنلل ّدعأ ضرالاو تارمسلا مشرعة نحو مكبر نمةرفغم ىلااوعراسو هلوغنب

 ىأرفلا مويزهسس نون انما هو قلبل ارغبل ا ىأ كا اراك هسبي نكسلو نزحلاو فراش اومن
 ! موس دارأف ناريستلا يف ٍباذعلا نع انك مهبذ

 2 3 .سم لب هلكشد اهلع ديال فاكنلاو هلكسش ةشما لشدي
 دسيعارتاثؤلم و ,الانمجسزيتتسررخ زوزو ىو حالو اهف تومال كسل ثوملا نبت
 ديعنئمزلا كالهلا لو لوهمرخلا موي رب وهو ةمايقلا موي (يملا) هي لالهارناراكو

 ىلءريسع مويذشموي ثا ذفروةانل |ىفرشناذاف ىلاعت هلل لأ لاله رغبلاك مسه نيذلا نيقنانل

 بانا رمل إو ىم لغآ مهي ماعنالإكك ئلوارافكلا حيف لاقو ريدر «نيرفاكلا

 ىأرضلاامويأل اذ ىف“ املارريط الج(

 ىلاعت هلل لامن مل ارودنأك

 مه نيذفلا نكسلو ىران اف أ :نمؤم ابزج هل لوغت نسما نكل اهدراوالا كتي ناوأ

 كم ًالوعفم ناك !رمأ هللا ىشمل ىلاعن هللا لاق افا :؛ ودركسل يهاكلرويطك اوبل

 كاهن م كلبي ىتح ينل تيتمارابج كان م هنبب نغ كله نما
 حاو رآنم (كلوبل) لافنالا ةرو-ىفىلاعت هق الاف هنقبتساو اج ن 5
 اين الا ةبحمر ىوهلا ةعدا 'اببنالا بي دكستر مئارمالا ةغلاخ (كالهنم) ءاين

 ةقرلخملا ءاذعسلا حاورأ انوا (ةد ,«ا ارهثر !اذاماةيتساو

 دا دعتسالا لاك دعب هبله ذيب نع) .ةراونأ رنامالاب ( يح ىم)تاب رغلاو تانملا

 ءاعدنا (ميهساهناناو) لاما ىذكملا ةرضح ىلا لوصرلاو لاكلا بل ىف ةفرسو

 م 0 هود ابعلا لاوحأأب (ملع) لاس لاو دغلاب ل اسولاولوصولل
 تح (ىنعلا) ميدو رناتسروك ىوسناغازك ان و دنورتاطلسبناج نازابكانإو
 نيذفا تازابلا,دارأو ريغلا بناجمناب رغلا بهذ ىتسحو تاطلسلابنآج .ازابلا بهذت

 نيملكستملا تعمل بلك أ ناب انرشلابو ىلاعت هلا ىلا نواسب (مب و فراعملاو مولعلا نو دا طصب



 ايئدلامملتناكذ قولا مكح داب رغل !نالابن فارعقلابدارأو اينالا لهأ نمىتصنالابج
 مينا جرماتسدم5ناغاز رن« نانوومه نيكرس ىازجاوناوقساك  ىم ةريقلاك
 | نامكسفنإب رغلا لقناة ها ىفتن ًزيهناك امهنيذنلانيتريدلا ا ازجأو ماظلاك(يسعملا)

 . ةءلاناب رغلا هاك ن انالا ةمعطزيلتا

 ثبل» رفدرمو سفنوزفقيالت بنوا ىو ةنملاضاب ريب وهئببةبساثمالوهنم
 ثناملاىا رفلالحراارربكالا اهداهجورغنلا«ازغ(ىنملا) يرخ وكرت ث ودرع

 اهلل ارب 4قيلب الثا للاودرعلا ناك ةرامتالا سفن عم ءازغلاإ قلب الخشب رطااوذسب رشلا ىف
 لوما بامتأو ىوملاوسمنل ل _هأو كلو دوعلاك ةمكساو ةعاطلاو معلا نان
 داوج كنت (دهد كو ثسد عيهاونانز روحا ىوشم رام اريدك ةياوغااو

 برح فه توردقيالخالادبأ اديءاسنإ مب الء ازال نال (ىنملا] م«تسربكسصا
 انوجك الاداوطا لاذ عير انكلا

 لا نا لافلام شاو سال! تاوهثثلرتىل_هانرتو

 « ىقسرنزنتردرداشبت وح و ىع لايام الاء [هملا ىف لاجيلا ىلءاوتانعاسنلا
 ةأرملا ندي وكيت ارو دنل ابا ىف ناك امل ( ىعلا) بى درمصه ءيضخدشابهتشك

 لاجرلاجاتةرعسلا فو ةأ ما ةروصلا ىف ىه مث م لم ءةينمنتتوكتن اب ةصاصتىأ

 2 ىونشم اهراهشالاكلرك ذفااجهصخو لاكلا
 7 :الاجرلااذك (ىنملا) « تانج فمشزا دامو اة

 ةزوكرملاةابطا ةريسو بالا فمش سس“ ادنلا مهئادبأ داماهري دقت ة دام مه

 هقاىذر ودوم فأن ةجام نياو ىذدمرغا او مو ىراضلاودمأ ىو رع ان مه
 ةيسكالا «اسنلا نلمكيولو ريثك لاجبرلا نم لك ملسسو يله هللا ىله هللا لو هر لاق

 ىونشم ماعطلار ثا ىلءدي رثث لضغك ءا#نا ا ىلع ةشنام لضخناو ناره ثذببممونوهرف
 ماعلا كاذؤ (ىندملا) يكلم ديدن دممردكره و كدامتادوش ترو ناو

 أوهفةرختالل د تم لك ىأ ارادت «تءاوحرإ .ىف لري نملكدل روس نوكن ةثونالا كا:

 طب رتةيونعبلاهنثونأه هرخآلا لاى أ اذاف ثةخثنالا كح فن طابلا فو لحرةروصلا ف
 تاكو تادابعلاب هتلاركسش ناب هر دق لعيلو اره دملا نا دقلش نم لك(لساحلا)ةروس



 رشم لالا با نعلاىفعقوو لمجخر هتثزنأ لكس ىنقملا لاه فر و تاوشلارمسأ ءاسنلاك

 لدم مويلا (ىنملا) « ترستآءالكاب اينكشفك تروخرددادل دعو ل دعزورإل
 ةددشلاءاراارك, لا قثالسا دلاودز !وج وبابلانااكم_فئالدحاو لكه اطعا لدعلاو

 ناو ىاصئمش لات هع رئالد_خأ لك ىر ةمايمل اموياذكس رلا زئالةءامعلاوهالكملاو

 هىلاط 'رهدسو ردباطعانإ ىوتنم رابتعالا اذا مهلا ةحرتان ىعسامالا ناسنالل سبل

 براغ لكي هذي نحو ءءلطابلاط لك لمي تح (ىنسعملا) ) مى راعرهدو ردرخ برغات
 لك ءازجنا الارآو ةرذلاغتم لظيال قانا لاعتةوةرسر هظب وهب ورغل
 تفجو سمن ش انتفج هخب ردبلا زا بولطمرمتدنإل ىوتثم ةمقل بساتمدحأ
 ادادعتسال_صحاذاع وثعربغ هبلاط نم بلاط لكن اررملا نمو ا ىلا 7« خيمبلا

 ىلمعأ ىلاءتءهتلان ات باص.لارطملا امني رقو اهترارم ةنورقمس مشا نان
 نم سهلا ةراوح الو سهشلا نما .املاريظيالف باص “املاو سب

 لاجت دي ,ةثكلا هيولطم تاع اطلاب نع الانف ولام الا ذفّْئشل ىعس نملك |ندكب اصملا
 ارث ايند تسد 0 سكفلايو ب واط باأط لكلا | ىطسنه دئاوع نمهللا تال ىل اع هللا

 ىلاعت هئارهت تباين (ىملا)ك رابدخا ىدركرهةنرج ب رق « راكدرك ةناغ
 ميلالا باذعلا بلا تنك ىماعبلا سبك اثنا 1ىًأز هفالرظنارههلا ثرتسخاكناامل

 (ىنملا) « رورصردنا٠ دنكفار# ركب: ناروهةمىومو تاوضساإو ىوتثم
 وريف ىلاعن هنللةر ص اوربا ىف جامو[ رو ذم ار عشو ماظل لفائايراقنا
 توعرف موو دومموعو طول موو ح ون موفك ني نيب نكمل قاع ناك فيك اورطتا:ضرالا ىف

 (ىنعملا) ب مالكه دناك قرون حرش ٠ ماددركر تنعم لاب دق ىو مهرعغوا
 ازرتسحاو مالك ال. ىسملالارهملا حرشةلعاف ىف هفيكربطلا|لرو حاتم علا فارا .طأرظنا

 فيكرظت ايلا قى ارهتوامل ةيشاملالجرلاك ل اغبلاو لو لاوح انا سئلا ولالا نان

 .وللامال م لامو هرادالن مراد اسن هالو للاخ ناسابىلاع:هللار هت وحرس
 | هناشب مه هتك هنهك هكناو « اش هتشب رخ ىاجبب وادم ىرتثم هل ةهالنما

 ام قم ىذفاوه الاذو ءذشي رخ لحم ىلع بصنناب زهةوتام لاذ (ىعملا) عدنان
 هناكمملاب صن بصتملاولاسلاب رور ررغلاابندلا ىف عن اذلاذ ينعي هتديلاقيتولاضياوابلاب

 هتفددعب هيلع ماي الارورع الاذوهتش رخ عما ذهر | مش نون د ءهنا ىلع ةمالع بارتلا ةمرع

 تان ضرالاو بازنلا مهرب ىواسنب .يلعاا مو صنم بارثلا نءةمرعلا قبتإلم دف ىأ ى ماذا

 اريقلا فه بارا ةمرعك ئالقامابأ مهران ؟تيقب واين لا نماوربع ةيضاناموغل اكئلوأ
 قلاع لوشب مسهنع ام برربخ أ نيل لثمرثأ مهل قبب لو ةريذك مايأ مهلمت سم نيذلاكئاواو



 تائيبلاب مملسرمن
 نامعت فيكرلتل هدم نمرالا ف فئالح مك المج مديمرح ا موقلاى

 ىنعملا) «قيسنحاروت ولييابارلبي « قح لدع درك تفحاروسكر هول ىونثم
 32 اوبل سنج قبلاو ليغلا عمل بقلا اجود ضوانر امم هسنل قال دسف هلعج دحأ لك
 وذوهبتع لهجوب سنؤم « راب راجسلسمب دما سنؤمإلا ىوشم ماهفن الا هلع ةيبنملا

 ىف هوتامعورمعوركت وبأ سلحلا ف لسو هيلعملا لس دمج شقؤؤم (ىنعملا) م رامخللا
 8 ارونمخوكحعلالا لسو يلم هللا لسمتلا لوس رنيستؤماؤتك امةعد رالا هدلهو

 ادا اذهلو ءايفش أ ومجبناليلل مهنوكلراسملاو ةبثع لهج ىنأس نؤمو نيبناحو ر
 لفاعاب (ينملا) م ؛رفسدش نوطبل ا دبع هليق . ءرد ماج لب ريج ةبعك 0 ىو

 هادحأ لك لوي هاك ةرغسلا تراس تلق نوطبلا دبعر ةردس ث راسل .لب ربج ةبعكح اورالا
 يلعفةلبةلاىلا «-وتباكه يلاهج رب ةبعك هحورلبلطا ا كلاذإ

 ةيارلا هو ةردسلاةربسلال ب ربج ىعىتلا حاورالا ة.هكفمنأ
 39 .ىواذم ىلعف عابلاو لك الالجالا ملا هوني ةززغس هنلبق رقلاو ناطبلا ديهوايلعلا

 ارو هللا فراعلاةلبقنركي (ىعلا) « لايك يمل ةملضص لبق هلاسورو

 ةيلغمااتالابفنا يق ناف ىفلفلاوه ف لمملاو لاخلا ف للذملا لمع
 ناس ىل ع ماكةولوا دبأ هزو احتيال

 هايدودهازشلب ت9 قي
 تشم عمطملا ل نسل اربلاقلاشلاهجونلا را (يندلا) « ردشاب هده دوب
 قف ىلاعثهللا لاق هل. سقف هرمع عميج فرعصي بهذلا ةسيك نوكست عمطلا ل هأ ى هب يلأ
 ىشلاث يد اىفدروو هدلخأ هلام نأ سس اذه
 م ننس نشغن ناشسرب تروس لبق « كنردوربسنارو ىنعمشلبفإل ىو رامبل دبع نعل

 لانا لع هلال فقرلاو ريصلاىنعللا باص
 الا ىأر خطا نمتتوعلاررصلا شةنىأ تس شن ةرو ها !نيدباعةلبقو ثاضاب راب

 نما هليفؤو ىوتثم اهروسب دبل اراهيتاس واهمرركو ابك اسمو اهفراخزوان هلا ةر
 نءنيرخأتلا نطابلا نيتك اساةلبق (ىعملا) هي نزىو رتاتسريرءاطةلبق « نملاوذنانيشت
 ةأرملاهجو اهل دباعلان اس اروصلار 0 لل رجلا ىلتمو .ارذوا ةريو سا !لاع

 (ينلا) ,2 شب وخراكو نو رول ءرو» نو "و زارع خر يايجم و ىر ءاشسحلا
 مزال اراكلأرتخ للم فئاوطلاءذهرك ذنمثلتاكتاو يدقلاو ىرطلا لئاعاناذكةدسعاو
 ىرتشم غالبلاالالوسرلا ىلع امور ملا هللا ىو ا نكل نوحرف مهيدللا-؟بزح لك أولو ثال

 (ىنعلا)

 ثذر»



 انقزر راسو (ىنعلا]هب رافتجاغنبآ نا دشن 1

  ىهلالاىدعلا بارش تلا ف قا2 لاق از ر[ نان انارمش
 |نيذفلا كل اذو سور مه« غن اامالعا فيطالا هذ سا .ىهىتلا مجول يف ”رغتسملا

 ةمعطالامهازرا أب ارامثاعاملا ىاراغتلا .كلاهأم مسهقز ر بالكل ةياثمب مهبأ
 قيال ىوتشم ةيناحورلا َقاْر رالا ند ورحت ىلا عنه أةبحم نع ضرعملا نا

 اعيطهعماقئالاتل هج (ىنعلا) يماءداتسرشبقزرتاروخرد « مناهدادوخو ديك

 | تاناج تام ارنا ار نياهرخ م عاءدركن انو شاءارذاى وخط ىوتشم ةزرءاثلسرأ «ةئالوةداعو

 بيب احل قشاع «عيمانلمج اهو زيخلاقشط هعبط انلعج كاذو (ىنملا) «مامدرك

 نم هيلفاند_تعاو ىسهل الا باريثلاو ىفاسررلار اعلا بالما ساكلا ىف انزرر اصىندعي
 انرشواينتأثبساش امانئزروانلسرأ ةعببطلا ٠ .مب وهي انسن أنمساو ىلا عتللا

 || كج ىوتم هلاقشام مسهعبمل اناعج عاصلا نمععا اك مهظح نيذللا ةريسلا بالك الؤهو

 كنا الل ذاغاب(ىنعلا) «ىداخ ثبوخ دروخر دزا هج سب * ىرخو ىثرخدوخ ىو
 ةهمذلا قالخألا ىلع دانعأ نمنا زعنملا كامل نمرغنت ين ىالدعبرورسمو نس

 كانو اعلا نسر ال تيتا! ةلبنب .اةعلاوب اذعلل هل آمابملا لل الاو

 ةثوبالا ثلث نأ تا (ينمملا) ) ع ركب كخ كلا اشوخ ىغس هر ه ريكي رداج يدمآش وخ

 تءايشلو حرا تن اواي ١ ساتان تلتالوءانلا س ابل سلا ىأ ةمخ دلما ةئسحا
 براضراينالا ةنب زن مغ رفاتعأ لزج اليدةَرَعلاب ح اسام تشع أ ىأ لاب كل
 لاجرلا نم نمنح ا هللا نعل لاق لبو هيلع هنا ىف ص لوصرلا ناذ فاطيستلاو سمنلاعسم

 مخز زا ثساهتشك ١ن آودرأ دن ناباب ناد“ 'نباإ» ىونثم ءاسنلا نمتالسحرتملاو

 كمتالهتلارارسالاب !تلملكلا ءذهو ف راعملا ده عمسمأ (ىنعملا) ريم يديد ود

 1 اي يا هدو

 بارخو شوا باور دديدإل ىوتثم زاك ل انهف طقسا سلا را او سوقتلا ىف مهسلا

 بسك الي قزرلا بلطىذلا لاذ (ىنملا) هيوخ تسارفوس باوخىعفاو « وك
 يلا ةعئاولات ان لام بحاصناكريغفلا لاذنال باج فروه لب مونلاناوو رتلا فايل ىأر

 مهن ابغا مو مهعئاقو فن 05 تاقو سلادا

 اه



 0 ا اذا
 ةنخو ةَمٌدموابعت جايتحالاو رمفلا ةهج نمىأر نما ريقفلا الاذل لاقةسعتاولاف

 شاهراب دغاكىوسو تس اب امهتك قا روناز هيذخ ىونشم ةمقونينا رولا وشم ىف
 بناج لد« الراج و هىذلا قارولا لاذ نم ةيضخرممفاب و (ىنعلا) م تسدوتروك

 « يلج كشر نيثح سكش مقرإل ىرتشم الناغ وك لامةعترلا كاتذخو هئاروأ مطغ
 باذكا مولرا ذك اهلكش ةسعترلا كانو (ىصملا) هي نب زحىا تولضارن ؟تاوخم سد
 كلا ةلسورل لكل ع رفاعلا بلط لوفي هك ةوللعا يف ثانأرفا نوزحاب

 .انب اميل ماو لاعالا ضئارف صحو تارغلا
 هوانا نانو خلا الاقصر دش جه اذخ يلع يحاول ايراني
 ىدزدبترجو ىرنثم ةامتلاوحرتكلذب لن .ائرسلا نافكنملوأ تاهل ناك
 كنان ىداواب و (ىعملا) يي ريثو رو دو ىنهنازور نوربسب « رس اق ارو زنآا

 دعج رخاىأ رشلاوركستعملاو ةرثكلا نماجراخ

 ,قراعتر ددوختارن ناوي وتو ىوتثم سائلا نع ةلز
 .«ارقىف كاباو ,ةولخ فك مال ةعئرلا كان أخت ويدل 4 0

 دبايناكه وشم نيكسمت مه شانندو ترد لطم تاايمحأ ارشغنال ىأ كرش بلطت
 زنا ئادرمةنزلا باك هون اةمشرلا كلتا رخو (ىمملا) رج يننا

 !!ةنيمتالى لإ رس نال لوغتناب
 أطل !نالدرذ هنمدسال ل همعالا

 مرات دس دوخدرو « رثراغزنيهريدتآد ةكروإ» ىونشم عفناج ةريغال وكي
 ديعبلادارأو اريثك انامزبصم دبعبلا ىأ لا دلارسسكي ريالا كاذتا ضرذولو (ينسعلا)

 اتنمهسنن | مارق .أنيذلا ىدابعاب لق. [لعجاو سأي:نأ لاياو ظمبتو مءازنكلا
 ٍباَكَلا ةضرابدارأو زخوةدحولا هيلا :صرتكلا باكي وزتكلابهارا ,افادر و افن
 : ”ىه ىتلا اهرارسأو ةقيفملاب ةماعلا ىفاغلا هيف بتكئذلا
 لا هر ردشيباد تيما دل اماوعو بمئالبأ وعل قازرألا بلاط
 ارك باك ىلا جاتحامار بل ارتكب اتك هلدسشرلا نانةيفط ازتك

 ونعلا قازرالا لرسبيل تاج املا ىناقرا جونا

 © ارغبا ذهن ىناهداذا ىعادللا رع
 ورداللا اذهوةيوتءل1قازرالا

 .فلالاع نم امت اههلل سرأ ىلا عثهلل
 اروأ نيب رهو ا نكواذلك ءاكت ةقيقح ا زنك باتك< دنع



 امنا

 اوطنغتاللاةىلاعت نانا عفنالفرخأت بول هيل ناوأل دو ها لصتهبحو م زمعاو سانا أ
 ىم نورئاكلا موقلاالا هنا حور نمسأيبالهاهفاح ور نماو أ ئاللاقو هللا ةحرن م
 لا كلاذ (ىنعملا) مريت جزوركدزوا لدرب ه رود درست دوخ تدو ث ذك ناو
 هرد سى اه هدي برضريففل بلي وغتل حالو فيطالاربألا اذ_هريقنلا الاذا لات

 اناا (ينملا) ه«ناهجرا حرفزا دكت حم « ناوجت[تيبغزدم شيوخ نوجا
 هحرف نم روضأحا ى ا ةسغلا نمو وهلا ىلاو وحلا نمأ ىأ مونلا ظفبت تذل اريقفلا لاذ
 قدح فطاو ينرك / اق ىم ايتام

 ةرنكيولنا قزف نأ هبا ص ثدأكهرورس بنسب مراعلا قلاش نو (ىملا)
 زك كح رذشلب» ىوتنم ةبهلالا و اْلالاما ذكهو هغطاو ءظفحو قاما قا 39

 اثانتنملساملاع رغلاو (ىمملا)ك باوج ترضحزادينش وا شوك باح
 نوح ب حزا»ا ىرتشم اباوج ىلاعتق ملا نم تعمسةذأ باع ةئاقح ءارونمره

 |ريهغلا لاذ تال (ىنلا) هب تش ذكر ينوكزك دو باوازسش ه٠ تشدكرد شوش سح
 00 اوجاع اجا ك ارداو هدحو همم مدل
 » رابثعاز شمشج سح ككدوبك ال #5 "بطادأ ءالءيلم مدغتو كلذلا قرخو ىلاعن
 نكم .رابثعالا نممسعي رظن ىأ مك نوكم ساب( ) ةهمانك هبا مهبيغ باه ناز
 شوك ه باجزاشساوحدش هراذك نوح ىوتنم بيغلا بام نماشً يعينا
 قش ءااوبلفلا :بندب هساوا ناكل (ينعلا] م باط+ ترشحزادبنشا را

 تاطحلاوايؤرلا ابق رركست بما نم« ساوح تريعاذأه باع ا نم روبم ىنهلالا
 تسعد وادم اير تاكد بناجإو ىرتثم لام ةسقلا ىلا ةسللا نمعمجرغ ىسهلالا

 هيلاراشأ امسح قارولا نكد بنا ايا (ىلا) عرس رسزفنم دادصع
 !فتاهلا|

 م 50 ىوتثم هلةمزاللاةعترلا ايلا
 ةراشالابوصم :داعسلا بوت كيروغلا ىل# (ىنلا) هميدوبمتخك

 دجاوخ تكد زغب ردو ىوشم زتكسدل اؤضر ىهرابلاراشأو ىبيغلا فتاهلااهااتتلا
 هطباتعتامب رض ةضرلا كان تنولا لاذ( ىعمل) م داتسواىامسرجتأو نامزنبا وى دارج
 نام ا اذهالرو شح دعب ذانسأ اوربإاب نكهجاوخاب لافوأ هحاوشلل لاق هبيج قاههشوىأ
 دمنا كسصزنكلا باثك نا ىنعمىلءمازتلالا,ثينلا اذهلدي اغلا لا فو آرلسأ



 ميو قارولا قاروأ ىف
 هذه .عنصتْئدىأ بااطالاتهناكو ريفاب نكرتك | ا هلأ ذهلفم ةميق هثم بلطي ل قارولا او

 ىوثم اذهل سأ نءدل حو كيلا عبجر أ نامزلا اذهدعب اييحم لاق بلاطلاةناروالا

 انلريفغلا لاذ (ىسعلا) ماج ناربحوةلاو ريقزاو « كاوضاراوقولخ غك ثةرإل

 !ناريحر املاو قب ماا نمو كانهةعقرلا أرق ذروغلا ىلسهةهتراا ذأ
 8 قرم هفنله فنى لاقو
 قوشملاو ف اروالا ىفوقو فيك هريظنالىذل ان زفناباتكم ولا اذهب ىملااب (ىنعلا)

 نيب نامزلا اذهىلا قي فيك ذح أ لكارسمربغ زدنا بانكس ناهريهت بسوق
 ىم نآرقلا ىناعم
 دعب (ىعلا) همت

 دراذك ىاط ىوتثم م
 اقام اعشي تم (ىنعلا) <« نانكسسزادباب رىزيج سك < ٠ نانكااردلا ظاع

 ءادحأ إي - فانك الاف ٍقاذملا هريمناذكلاةيخ نع يلا لاذ

 دم وقل ملا
 بأس رك و 2 2

 'ءاضرالب وقتلاو به هول امنا تناك نأ (يجلا) هدو رناوتنا دن ىوبقحئأ شر
 يف ةنكس ب ف دس قاوطروإل وكت اهتمت ه قم فطخ ىله دحاردشبال قملا
  فيوتالو ةنكسالب فص ةثامتأر د ,ةو اي رج ايظفا تنك لو(ىندملا) مف يكندلاغ تدايردق

 :بيدزفإب هردانئاهلع و بيتك كيؤاوخ ثمدخ ىكروإل ىودم فقوتلا دعب
 | صولماب هتلاتدبع نا يني ابولع دق بيا! نماءاتك أرفتلو ثمدخ ناو ميخلا)
 هللاىل_سلاق مكحلا عسا: كيلق ىلعر مظاوتردانانولع لق بيج نمدةتاباتك أر غتلو
 اريدك ن اذ هنا! ىل» بلة نم مكحلا عساس ترهطاحاببصنبعن رآه ؛صاخأ نم لسو هيلع
 مولعلا ف تفشكةم .ءلالا تاعاطل اقع الخا ببس نكلو بتكسعيإوأر ذي ءابلوالا نم
 ةيةاقلا لجالءاب فلالات بلقب اتكى نم (بيثك ) اكتءالضفلا هروضح فراس ئدةيندالا
 (ىنسلا) م نانعنآ ءايزدمادوزفن و ناةفوذوسومذك كآبيحزدشإو وتم
 دثال اروثتموار هال ءوضلاراس مالسل اهيل ىومسيج نمديلاو ف كلا كاذ
 * بيها خرجز دج ىدكناك ف ىوتشم ايلاغرءاهلارق ىلعا از أ ءردقؤلمو
 الاذىدولمراشالاو باطللا ألا نمو (ىنعملا) مب ببحر ىمومءاتسدرورب رس



 (؟ةفنأ

 ىنياسأر كل ببج نمر هلة ْيدلاذلاذنكآلا ىسيوماي بيها كافل! نم هبلطت تنك ىذلا يلا

 ىلءرمقلار وب نمرؤنأ كسبيج ن ءرهل آلا ةبيهلاءاه-لانم هسملطت ىتلاروتلاوهوشلا
 لكى دحإ !ءذهوكو ريف نمءاشس ج رخت كببج ىف كيل خدأو ىلاعنهوقىوف

 ماعلا بلا بيج ىفدقلا امل ديوي راركسفل ادب ىهو ىسوم ان دنس برشمو بلق ىله نكرم
 ىلعةاشسلاىبومدب تشراكارؤلاعلا ىلع شرتق زا

لالات لوك ثااو لال_ضلاورفكسلا ارلهجلاناباط نم ملاعلا له أو مخيف ررتلا هامز ل هأ
 هل

 تاكردم سك ثسعو ىم -ىامامساك ادب ىوثم نررسبتالثأ كسشنأ قو قامت

 تاكردمو لوم هزئاو سكعؤاهلاووهسلا تاذثاو لانا ىموم العن ىي(مملا] كذآ

 لفمرتشيب اعود دينا دزي تسد وا كىنإو ىوتثم لوشمل يه تاكردملاو ىيذآلا

 اهلا لبق الو ديل اقلام ةر قدي كتر (ينماا) دب رفآ
 ثحوم ىلع لفعلا

نء ىلعأ لمعلا نا اذءل ف لقعلا هللا ناخام لأ في رششلا تي دملا
 ىلع مّدقسو كاالفالا 

 سوغنلاوةرشعلا لوقعلا تناكف ةينا_الا ةعبت اوه ىذغلا لكل ا لد :لمعلاب دارأو نيماعلا

 نبا» ىوتشم لسأمهلىصوةيئانالاةةيقملا عرفو سكع ةيكلفلاامارجالاوةي والا

 هحونم مالكلا اذه (ىغلا) «سكياظت»ع مرح دشابنك و سيشدن اهي راديي نم

 نووكسسهي ال بايذلا نال مهادع نمو خوف ل ءأ ىلءرهاطامانا حو نمورهاطلا

 كم ةبهلالارارسالا نماوءوحهحولا أذ .ةلكمهنيذلا ماوعلا ىأ ءامنءالانراغمو امر

 | عجرا اشي أ دعب ىدلوام 20لإ) م ربسب روارفف من ةصقوو رسب ىا زابهسق ىوسزاإل

 دئحو ةصقلا بناس

 اذلهداك ةفقرلا (ىنلا] م نفد ناد ىهنرهش رباك« ندوب توم هقرداردلا»
 "دم ةنيزخ ةنيدملاجراخ فنأب لعااوتكم تن تسد كورد هبقنالذنآ ف ى

 .لاهر هل ةبغل ا كاتو ارب ةيتالغلا يملا كلن ف تا (ىعملا] م« تسدئرفردو رورهردوا

 || ةطسن ىفو دقرفام مدح او لكل لافي نيب رامت + ى نيم مءاوهودفرغال اههجر

 م رآه بةردورو نك ىوابتشبإل ىوتم ريقلاوهودوجدلا ل دهشماوةالفلاو هود
 ةلبملل ل وجوب * جو ةبقنل كلر هل عج ! ر(ىعملا) يي راذكردىريتسوتزاناوكسناو

 ثآنكرب « داعسىاسوةزاربت ى نوحوو كرم آم. سهلا نه مرا لاندع و

 [رضحا امهم سوالا نعىرلنااد دعاها ىأداعسا (ىنملا) يدانقواتريتكعشوم
 | ةلع املا باب نمودصم نيسئارسكيذ اعسنا ىنمزغكسا ادله ىذا عض

 نرامب الطلا هلم لتي ىذفا:دحولار ارسأو مولع هيفروطسم ا



 امل

 حلا ةلب زخزتكلاا نم دارملاو ىلاعت هللاىلاهبيسن
 نأ هيلعف هنادجو دارأ اذان نانالاهلاملو

 مهسىئري و تادهاسجلاو تاعاطل | سوف ىف هنمه مه عضب م: دحولا لبق هحوب,

 دبعاو ىل عت فوق بح ىلع ةقيم ازتكميف دحت هبف خو ناوم ىأن ثادهاج ا
 ناك سف ىوتشم لاقفهيلاريشأ امب لمعلا قريقفلا ع رمش اذهلوةيلاكينأب تحلم
 كان ةمقرلا ف يقذلا كاذأر ئامل (ىنمملا) اشف نهصرددينارب ربت ه ىتف تروا تضم
 ءاردصاا ىأهاضخلا نص ىف امهم سوفلا نمريطو مكحمر ىو سون ل ةروك الملا لاوحالا
 لاذ (ىعلا) مداتفراشريتكعشومنآدنك ه داشداشوا لس ودرواربتوزإو ىوتم
 كلا ذرْذحو لوعمو سأفب ىفأ لامتسسالا ىلءواروريبدادزا هيدوءوم از كسل! لم أ, تملا
 ددك 9 ىونتم رثحلاةل آوهر فزعملاةس علل ايفآ يسكن لبلاو همهسدبف مو ىذا عضوم ا
 ثيع هرفح شوللا لاذ (ىنمللا) يرئا اهل ينك لا دؤوخ ه رينو لد مهووا مهدش

 | رنكسحل !نمريل هسغن ىف !نكلو ةردخإلو لاسم
 مى انشنارهكى ابالي «٠ ينحر ررشك يدع

 ه2 مهني لوارثأ هنمريإ «درعوملازتكسلا نكس اهم ىرب موب لكنك ى فلا لاذ (ىندعلا)
 ٠ ماودزب وادكمشيبارنيا هكنرج و ىرتنم لحرس نكلازغك ءاضفل اذل اذ ف نامءولو
 اهام> ماودلا لم ةلاحلاهزهريعسملا كلاذنااا (ىنعملا) م ماوعور متر دداتفا نقف
 سائلا نيب تشن نم مالكو لافو لة ىأ ع نيم دليل |ىف عقو ةعئص ه فذل
 كاذءاشن ناس ىفاذء ب ءاشداب شوكي نديسرو زاربخ دش شالو لاناذهاوا
 ارخاعوباذ هز ناطالانذاىلازنكملا ل اذربخ لوسووأ .دلبلا قلخ نيب هعويسُسو زنكلا
 تثاضاب را ةرثكسس عمتلاو مالو ةرثكلا كرخب هله شاع هنالذ هل ان .ةصالا ناس ىف
 ازنكلا ل وصح ل حورال هي رمث نكمل ندب ملقا ناطلس شاعملا ا رثع ناكو لو تادابجاو
 قشعلا ةافد نمامورمم بيصنالب قببف ند اربد د1 عمجر وصح, ءرسع ىأراذاة نوف دما
 م نيدك ردنا يديك ىهرإك نك « ني زا ار تاطاسدورب خس ظ ىوشم ىنفلالا
 تريخ أ ىأ نيمكلا ىف مهنيذفا عاملا ثقنةلاحلا هذهنمناطل سلا اوريخأ دعب (ينملا)
 ىنانالاحورلادهج نعش املا لسع ناطلس ةين |فللارماوقناو :بناطيشلا سو أسولا



 انفهلل

 ار نغم تآدندرك رع ىونثم هل نال ىذفازنكسلا صو
 هوضرع صوصملا لاذ ةعامجلا كلن (ينعملا) مي تستفا 75
 صخ نادين ثوحط ىو زنك باتك دحو نالفالاذنأياولاقو ةيفخ نا طا لا ىلع

 كانتأيعممسدعتلا كاذداا (ملا) مد هراجا رولا نك زج ذيسرمئاب يك
 ىلازكسلا بانك ملتي" شرلاو ملل اريغر مل همولعم تراصو تاطلسلا ىلا تلصوةصقلا

 هيدا عدش شب ضن ارهضر هدابف نازدنب ههكشاك نازا شيبوف ىونثم تاطاسلا
 | ىهو هنعترسضعلا لاذ بال او باذعلا ىأدابملا كلاذ نمةيذالاهنب ور زبتو (ىعلا)

 سفنلاوهىذلا ةفسطلا ن اطلس اطل لا دارأت ناطلسل اروضح يف اهعضو زنكسلا بانك

 زنكللا!باتك كلام بلل اذان ةبنا فنلا ىوفلارسغنلا لهآ ماوعلا نمو اهلهأو ةراثالا
 هذخأتف ةءيطلا ناطلسو ةراثالا سنا ىلع كاىرشلا كلئت ضرع هبج وم لمجو

 ىو لاقاذملوهتكرتو هتعلاطم نم تغرذا ابجتشم يشتم ىلع هرتإلا اندعل اطتر
 رمغقلا كلاذ لات (ينبعملا) «ماءديددح فير ويف تك ٠ ماء دس ايار

 ادوغوو ىرشم ةحالب ابعت تي أروازتكت أر ام ةعئراءذهت دحو ىذملا تن

 لنمو (ىمللا) هب رامر عه نمت ملبصت كيل « راكشمنكزا هيح لي دش

 ىوتم ةيه ال ثم بلغلا ضيغنم تيك ريالا قرا نم نكل .ةبحر هت هدو ءولازغكلا
 اراك اذهل جال (ىئدللا) يك مارح

 كنجزوربيهثىا و اطغ ناكنب زدنكرب تةةعاكوبإف ىوتشم مارح قعهئم:دئافلاو رريشلا

 يله ار غاماب لعل ةبحزتكسلا نمرأ ل نكلو
 نةحزالوب اودو كلن ناطلسابو عالمنا ا تاو ها دعالا

 لوقب هناك ةعلقلا حام نءء ىبك ثفصواشك دو برك ف رفظم ىازور نحو تدمملا

 هذه نم باسهجللا عفارنوكي ىلاعلا لاعلاط لعل برحلا فارغظماب وةملقلا ناب تاطاساب

 (ىعلا) «ءاحدنكى رب رتخادا ىربت ه هاشداب نوزفاوءام شم تدم ىم ةليفدلا

 راس رفح احم مهلا لاذ ءسبف عزو ناكملكو امهسىيرديز ا ورهشأ ةتسس دس ناطالا
 ثخالادادرل ٠ ثسح :وييفأ دوما رهط ىوشم ايارئيءاضغلا هلا ذرفح ىأ

 ىأفاك انسأمب وذو عبب ردا تس بف ناكم لك (ىنسملا) ب تح ينكوسره
 ءاضنلا لاذ ام-مسذامرلا ىيرينأب زاجأو ناطل#لا هعج ىوق ناهذاو لغم بحاس
 يي علا ماجا لالش و شسحلا واى ع بنام ةقزتكملا نويلطي و

 نانمهلا يه ال-بأ دوهاك ةزاجالاو بلطلا فسعمب نسج نمةيئاثلاوذانسالا عسب رسلا



 اضكف]
 هضراعيالو ءيمربل امهم هاطعأ ىأ تخادئادا دربتاناذسهلوةزلجالا مع نامالا مهدنع

 (ىنملا) يىفثاذو شانءانافتءرسعه « ىنتاماطو مغو شب وشتريغإل ىونثم دحأ
 نشب شلاش نكي) نكلمادخالاو مانقهالاو ىدلاناداربثك لالاو بعتلا ل حولو
 لاءولالاو شي وشألا باك زنكسلا باتك ناكفزخكتعلا نمرثأر هظي لو تاماطل او مغلاو
 كلا لا لاما ذكرسسملا مو دعم مسالا دوجوم لب دوجو اهل سيلو روهشمو شاق ا ومما" امعلا
 ناطلسنكاو ىناسنالا دوجولا ىف ةئوف دم ةريثك ف راسعمللسو تاءاطا ىف و ختاك اذا

 ديلغتلا:ة-ه-نءىؤرولو مورحمتاعاطلاىفهروصت سن دعس

 لات لو سولاراث آرو هل مدعلو زثكللا بانكحص نم وب راطلا عوسرودعاوق هيعتلا د عتسم
 الاذ سأي ناس اذه م نب اطزاوا ند لولمو منكن تآنفاب زاءاثدا,ناندش دممونإل

 ىلع وصح مدع نم متو هلأ وهبلط نمو زنكسلا كلاذنادحو نم شأمملالةءوهو ناطللا

 ب لولمو ريس ل دونا لوطو ضرءردنادما قب ومتدكسنو إو ىم زكا
 لسقع ناطل باقر اسرثأ همر وظيلرزتكلا لوو ضرع فب وعنق ام (يعلا)

 اذاهتداعو شاعملا لم بأ دا ذهو زنكسنا بلطي رقركأ الولمواناعبشت

 وبلا عساتو تاعاطلا ةلرن ةبهلالارارسألابرو ملال مو ةرخآلاررمأ ىف ب وعتلاىأر
 هدنكسوا شي معزا ارمضر ٠ دنكاج هكوآرك رك اراهشدإ» ىوشم ةيناوبملا

 ىأري ةررفاشباءارذاعارذزنكلا ١ فئراصإا ل تيجاك ناطلاا الاذ (ىنعلا)

 نأ ثءىل_ه هريس مدعلربغلا اذ ماّدقةعترلا كلتعشوو بضغ رئازخكسحلا نمرهظي لها

 ريك تفك 8 ىوتشم ثبعدومملا دقتلابلاغتشالاو شاملا دغنلا ؛لرئالئاق تاضاب رلا

 لاذاناطللالاق (ىماا) م تبنراكث كىرنيلوانيدب ون ه تسينرات (شكدعقر نا
 امىوأ تنأوةريثك اهتاشمناو اهلدصتنالورئا الةمقرلا هنا ضرفاو لسماريفغلا

 4 غارغلا لوسوال بل اطلا نائزنكسلا ىلا لو ولا لسة عساف كاراكالهنال 'لراكى عوام
 ددركب لك د زوسبك م راك ته شكى -كراكن اتنين إل ىوام مزالغاىوس امج
 نأب ةملصمو راك هل ىذملا كاد ةهطصمو راكراكلا اذه .اريةقار هلال (ىنملا) ميراغدك

 بعسالا الوشلا نمو مزلالاو مهألادرولا نم دارملانافرودي فارطأ ةلوشلاو قرتيدرولا

 اردانإ ىوتثم دوةملا ىف ىعسي و دوفتلا كرتنناراكلانم سئىأ هسفةدئافالىذلا

 لها ناباب_عوالبلنعمب (ىدسملا) هاكنهكرادي وركرظتنم هب ايلوخامنيارهادتتا
 ةلطابلا تالابخلا اياوخاسلاءذ هو شي ثحدي د ملا نم تدني ناثورظتنباءاوخ املاء ذه
 , | مأ اذهنىلاعتهشاىلا لوسولا ف كلاسلا !لمأتب نأبادوسلا نم ةلصاحلا :دساغلاراكفالاو

 ىوتنم ابلوعخ املا ضرمب ىف ه:ةيغحلازتك بام لمع ن منا ىعدب هناتشاعملا لمع دنع بب رغ

 تصل



 ناديا فام تنمو
 !رلالمالو لالك ًارطبال تلح ورك ةمكحدب وخجو رمزالراكلاو نفل

 لوصح نا معاو ايلوخ انلذ اثم ره ىذفازنكلا لاذ بلطتو ةيوف ةمكححاحو رشا

لط نيرغناذهلو الرخام تاعاطلا اشم ىلعربصلا شاعملا لم ثعف لام ا لوخن املا
 ب

 مةركوشبنآىلاس رو « لالمزكرهتدوشوابنرك ف ىو اهنمه ةصحال وكل ةةيقملا
 دو لالم تقولك بلع رطب لو “لبني ال دوموملازتكلا دش تاريفتإو (ىنملا) «لالح
 ةيئرملا لوضلاب اصسأ لساحلا) ىل .ةعيفل !ىف ناكولو الالح كل هثلعج هتدجو ناومغ

 .ازغكب انك بوبن لا بساكألا نو نيشرعم اوهازغفلل نولوقب

 ,نشعل اب رط نم نوهحرمفهبلطنا
 نب رطبهذي ىملقعلا (ىسعملا) يدر درتيرب فرط ناكد شايع ه دور كىديماان
 قع اال ىوتثم بنامل اوفرطلا كاذهس رع امرمسم نوكي ىنثعلاو زمالا مدع

 نال لفعوه سلو نم ىايأال (ىعلا] يدرب ىدوسنازكذب وجدنا دع « درخ ىندشاب
 زلال فعلا بتريم و دع امتى ذلا نان: .اهدملا لماالا لاذ نم بطب شاعملالةع

 اينالايىلابيالىذلاو لمالا لوو ىلع شباب بهذيزب لمالامدع قي رط بهذيالا

 هقودعمدا سم بناج ب هذبو ررشلابالو: د ايليت الىذلا قدا سلا قش اعلاوه اهفامو

 انك" ةرف قشاعائلاو فاء ايه دحأ لح ينامعسو رمق سد راطم خيشلا نع ىور
 بهذا ال انهد جويل ناو حر تالدق[رأ بوب[ هدكءو ىذتال شن زخ الفلا الحلا ىفنأب

 مرح غلى

 دو ىوتم ىفيالىفازتكلاو « ب

 قدعركسهدوحو (ىنعلا) مابسآر .-نودال, رد « ايحىف و زادك ن امو زان

 |ىنجزادكن ابو نلضضو دءلاىلع مجاه ىنعبةلمهملاىازلانركسوءانلا ميزان هلا

 تعدل ىرتثم لذسالا نوح اطل ارجل ثمءالبلاو عبجولا فوهوهلءايحالو ح ورلا يذم
 يف ؤرتخ“ (ىنملا) م تدك ب وخدو ردارو وج هرج ٠ تش عمدرادكف ور

 كماله ثبح ىلا عتهنا ماكحأ نع هبل بالو هوجوب ضرعالئ أ هولا ىوفو مكح ىنعج

 نسا ىوتم | (م1)



 خيبة ووش *اعلا لو هناكمفوج ىف:دئاغلا بلا طل زئات د[ نء ضرعبالوادبأ ارهطا
 اريسغ أدب دح أ ىلع دتسيالو دق لالو هاريس دحأب رهظت-الوارهط سعال سورءو
 قامت اوه ئانلاوراشلا كاري وهقناريغدحأ ن ءلمؤب الهلا رماوأ بناج ب هاذ ىلاعت
 قشاعلاو(ىنملا) مر عزدركى الا هنانغ؟« وجد زم دال زان كايا ىوتشم

 ا ىلاعتهّلابح ىفهكلمامو هدوجو ىغب ىأ (غيظن
 قئاللا اشوع هنم بلطي لو هلنسحأ هللا نا اك ىنعي ةبهلالاةب وهلا ىهووه نماغبأ
 بح ىف هلع فنا لكر وطنو ةيلعلا هناذالا بلطن الا ض اده نوكنتو هبح ىفان دوج

 ثلعي زايدرابس ه تلعب شيت-هقحدهدىئ ول ىوتثم ضارغالاو للملا نءاشب رز
 ارهاطو افيظنم دوجووهدوومشيت_هوشاعلا لاذ ىطعيىلاعت هاو (ىنسمملا) يت
 قكاعت وغلاء دو>وو هدوحو + * مل تيا وغلا بح أصو ضرغلاوةلعلا نم

 رلأ _ىنرمادب .-نالاروطمو

 تادايعلاو ا 0 00 .ءاليفا ا نال (ىنعلا)
 ةقيقملا ىفدترمتلا اذهنانةلضوةل لك مدر ايليا لض .ارغالاو ,للعلاعبج نع ةي راعلا
 3 » كمال كرد أابت .: رص عببج ىله ةمّدم هنن ع
 باطتئأ ص اللارأ لضفل ابلاطت !واهأ يأ زجل! نإلا (ينبلا ]مك صاخ نانايرقدازابالا
 ذم نم صالمتاوةامتلاوأ ك1 ءايلاراجارثرتادابعل الق
 لا با صصأ ق اشعل مهو نازاب لاب نكمل ىلاعت هللا
 :نءانوخ كلان دب امتل الجو كتزعبانهلا نولئات

 (ينلل) مدتزع فاير دوسردو « داك واستما ارادخ نإ ىرثم يركلا
 20 اسقاط صاعش نامل ميدان كانو

 تادايعب نوله دي ليررشلا الا بابنوبر شب رهااظلا لهكمهالو شاعملا الةءبحاص

 ندا هزابف هبلا مهرومأ يضؤوةم هللاىلءنياكوتمح ورلارباغلا ىف وذو قو فولأب هللا
 ءاطعاو عار ناسف اذه م تشذكن ارسزاامربكم هكر تق تآ ا ارةمانهتكا آ ءاشداب
 .اتكوهواذءْمل_ءاهالئاةريعفلا الاذا زتكلا باتا ىأهمأت كلا كاةناطا لا

 ادرلسم هش اربوش ريتك ةضردكنوج و ىوتشم كأن انفو «بوه انكر نغ
 كلاذل اسيا دار ةنتفلابولمملا هنانكىازغكلا ةعق ةرناطاسلانا ال( [ىنعلا) سب بور ورك
 دبي ثفر ٠ شينزو نامت خز وا نماتشك » ىونثم موهغملابوركملاربعسفلا

 مهاب وةعرتشن نمو هتاممخ نمانيمأر اسرمتماا كاذدعب (ىنعملا) « شب وخىادوسزدا



 ِ ب قئتءاوناطاسلاروط- نمبهذو
 تاطاسالزمغلاب مهعس» مهررشر ممئاوقع ىأ مهرتشن نمو ساوما ةدساخم نمو ىنانالا

 شي رشي وخ دبل بلك ار شيدنارد نشعر ا دك ابو ىم شاعلل ب وسنما لعل اهو
 بلاطلا شاعلالفع نماجت ال ىنان الاحورلاوهو ريما دعب (ىنملا) حار شي ومش
 ةعيقمل ازنخكسس نالاغي دس ء#ذنل قشعلا عجور كسف لوح مرجالةسحاراو نو ذلاو روشملل
 نأ حسنت عندنا (دبابأ فتةحارج بلكلادالاذهوم بالو سعال رجال
 ىب رط كلا مزاللا اذها بلكلا شيهكه ثيع نكن ا ىف و لاتإلمي .ا6 هللا ىل < لوسرلا

 شب ردا ىو مدنلا شأمدميالاو دأ ىلع دهعيالوءدس همزاولةرئابهةرخآلا

 عمجولا ىلع هفافتلا ىف ينشملا (ىنملا) يك ثنرايد قيهدردشمرحغ ٠ تسنرايدوخ

 هلمرعالا ين 2ب رف يفر دعلا اشيأ هقيدصو هةيفرقشعلا لب نيعمالوحملاوةبوعسلاو
 ؛ناىلء تالاملا نمةلاحا ءاد اموال شعل ةلامنال ادبأ د هلرمظنالو

 ويد ىمك قشاعزا تسينإل ىواثم نيسعملا نعم رايلاوةبوعصلا
 لقصف مسأو ىمجأ ءاره نم لفعلاو دسحأ قداعلا نءْنحأ ال (ىدعلا ) هب ركو تسروكوا
 نم مغالب ىسهلالا ىثملاو هل بيسنالو بطلا ىسهلالا علا ثالاع نم هلرمسخ ال شاعملا

 ين ماكحا نياداشرا ربل م تسايبيماءايكسناويدنبا هك منازل ى وشم شاعلا لمع

 ىهولالا علا نوثح ىنعي سانلافماو يأ ةئاعلا نون اعلا اذه نونج نال (ىنعملا)

 نإ |نافءادو-لاو لالبخالا بسب لما يضانلا ةقاه قش ءدوتسك وهىسيل فاعور

 لوب و ىلاعتءنلا ىو نمو شاه لع نمد اعلا صلخت ىسهلاالا نعلن ءرهاذتلا
 ودملا اذهداثرالماك باطلا سيلو تاعاطلا ند هدعبب نكلو ىلاعت هللاىلاحورلا
 طلاءاطع نان سانلا ةتاع قشعل ة-+اهمو ماكحآبيبطلاو بطلل نكسلو ىمهلالا

 ىوتثم ببحلا لاسرالا 4ءاودالر نوكيّئمىأ اورديملو هوركنأ لب اجالع نسهلالا ىدعلل
 هناا ولر (ىملا] « نوذعدب وشو رفار بملرتق د « نوئدج نوك نب ز

 ةلج بل (ىنملا] ع تسوا شوب ور ناربلدةلجىور «تسوا شوقنما لع ةلج ب
 سانلا ةمتاعضا معأ عي ممل« اة هيف ضرم ىهلالا قدعلاو قشاعلا ثاذ ف شوةتملوذملا

 تسوأف 1باغنو باج بيبا لج بوو 4 بول_هماءابطلا نم سانلاةقاعمشفنابو

 ةبحتو نحنا لبعف قولعما يعج وشما نركيذ ىسولالا هال عمجار ريع نب رطشلا ىف
 قشءىارآدوخىورردكو رؤي ىونشم هبأبعبْئْالهنلا ةيحو ن1 ةبسنلاب سائلا

 ارتدوتقمىاثسبن « ةريسربهذمثنأن ماي (ىندعلا) مشي وخشب



 مممع)

 ىف ساو كلاو- الح ورلابهجوتو قلما ثلرماىأ كل هول ل عج وبس ىتشادار ىأ قشعلا ةلمو
 روما ىف دةهنالذ ناعمو بي رثلربغل سبل نوةةما كنالا

 مومدح الث وجو ذاف كناذولةنباهرا ةولئاب رفأ نمدحأ ىلع ا رخك

 دمكثخاسلدزا 4بفط ىوتشم تلاملعورلا كرا .افسلا ىلع كيمو كلي اارظنمال

 ق2 6ناطلس نم هسالخدم رقألا كاذو (ىدعلا) مهى دامالا تائالل سيل ىو اعدرد

 ءاعملا ف عرشو بلل اوضح ىلا صن هللا ىلا هجن ىاءاعدلل ق أو: 5 هيل نم عئطسا شاعلا

 *اهدلا ف عرشا ذهلو هريغىعس نع لثسدإلو هبعس نع لثسب هئاف ىكسامالا نانالل سيئ ن أو
 نآن (ىعملا) مدوية ديصيأعدرغا اهلأس م دويم ١

 ءاعدلاثيشن هعامسالبقواب اطمحالواباو الملا !بائج نم عمالة ليقرعمغلا لاذ

 تداجاوإط ىء ههةراشالاربثرإ زنكلا باتكهن*ارخبقءاو لا, كلغ أ ةنس نم مك

 الو خال ريشا اثر (ينلا) هدبتخ نابي
 كببلمب ركسعلا مركن مذ شخ مهسةلامحلا كي: ىف مدل 1

 هانقعاز ه ليلع نادك ى صقر فد فمك دودي وش. دجودجو بلاط نم ىرغ ىلع
 قالملا دوج ىلع هداقتع | بدس فدالب صر( ل ماينغلا> (ىعلا) «ليلج الخ دوج

 (ينعلا) 6 دوب لزارب سدبما شوكه دوطجتتفوستئاط ىفواىوسإو ىونلم لياملا
 |رمغملا لاذ لمآ ن ذأ ن كسل كامالو فت

 تالبهللاق ىءأناريقغلا لاذ لأ: داب بيو (ىسعلا) «لالمترعد نآت فرع

 لالا «ءاقنمتدنكو تحمةوعدلاكلئاذواو بات اعف نمغرشن اذا ىأ لات لامحلا

 (ينللا] « تقر دري ناكش نار ناوخنوت و تا خوم؟مابك اوبك إو ىوم
 مسسلانعانيهذاىب اهءدنالت نأ توا مام نم تراسسو مطل تلعن ىلا ةماسلا كلن

 اهتدرط املك تيبلاو ملطسلاب
 هللاىلاكلاسلا اذك طيضقلاى

 عجر لب ل كالو دشرملا درظو ءافجو روج نم مأسبالنأو هللا
 ىاؤل ىوننم لاقت بملاعرارسالاو فراعملا: 1سم نيدملا ماس, .

 قالاءايضإ و (ىنعلا]«شناج تستمر رب وناقالمزك ه شناربنيفل مانح قالا »ابيض
 ثالاح ىلع سمح ىذف ادب رملانال حو رثلنافالءنمهتنمنىذلا الاذدرط نيالا ماسح



 .ءلاعمجري لباب ن 'ىلاغالاىفا_.الاحو رئاوداعلا ل_ةع
 هحوىف«هل ذل درط ناك لو مطسلا ىله طيظ لعن !م املا اثم كلريغادش

 كناتالمنمشنن هح انجوةبناعو ره>ورذال لو زيالو لوحالرا
 ىلا لسوودأعلا لعب هشاعملفمو ةيناذالاح ورلايةيناوب 1 اهحو

 «فاوطدررتمابدركبمه «فاذكز اشناج غم ىفارب رك وف ىر
 فارطأ فوطي حو ر ربط اَصِيأ بدسالو مرج البدي رملا لاذ ,درط كنا ضرخناو (ىعلا)

 همه شلش نجف ىوشم بسالو ب ذج الوةوم دالب اذه ىف الكا تمم نا ىلع كمطس

 هواذغو هلقنو تحد رملا كاذتال (ىمملا) تست ماد .هجواربنانز ري «تسنماب ربا

 مس ىأ كاسطسنارب_لناركسءاوهلاج وأ ىفدب رملا كلاذ و رع -طوالسلطعس وهاك
 ثنلادج ومنال الرع أ ةقينملا ف نك ارئارهاظلاةرو سيف ناكولوشل مدعو لشعب

 يم حرتنو مث ىاتركث ىادارد ه حورماادزددو ثركدم دو قط ىوتم تتطساوب

 كفسوتادأ افندي رلا ور تركن ولو نيدلا ءاسح نيدب رملاح وتقر خف تن نما (ىنعلا
 دهن ى شت (تنط ه شا هئيكرركم يشع ةنعتإو ىونثم ةيضخ ىدمم ءادزد لح دموأ
 اهردس لمد وغملالجال دحوم رؤكملا ىدعلا ةنعت مشوا (ينعملا) «شاهتبسربأ

 تأ الرسل ةركسنملا دب( ح ولا ار نارسجمل اراب أر: ايدولمملا تنطلا

اسك » كَم هيرلا الان 721لئاق مجمل نيا .تسطلا+رهمتشطلاوةب وفعلا
 

 بناجح و رايلامت (نيلا)_جيديك ابو يو تةثعء اش ودركز رذكب ودع ىوس
مل اركشم ناطل تانؤ امس! ىناسغتلارابغلا !راوىونعمارمغلا

 مو لاعد ىنملالا ث

 ىناملابورابغلا لوالارطشلا يف دركسلاب دارأنةما دنلاو ةرسم ا و بتالاو همنا ىصراروفلا

 هيشوأ هدابعىلء هلا ةبالخ هنو تضل هحو رهثلا سأ دلاماخحامار قلاب و فارم الا

 يتلا رملاةزنم فنا الوموان دل رثمت ىلا عق هللا بانج دارآو نآطلسلاب,
 ما

 « نءهنانسسممنز ريزوبك نوح نم هانرتوبك م ابنبادرك لظ قوم لامة نيفلا

 . 1 مالا لم مالا ثيي ومطسلا اذ_هفارطأ ىلا[ (يملاز

 ]عبرت صئديعو يفس نمو يف وتم هردسو مةشع لي رب
 'يهتلا ةردسا هريس «اهنئاري رج نااكفتنأ فر دستنأ نيدلاءاسح عيشي و



 انشر

 !هدعو ضيرملا !ذهنعل-مويلا اذهيقورهاوسلازطمملار ملا كاذا
 ةيحااصلانيدلا ماسح نم باه اذلهو ض ايقنالا نوفل ضي رمل سىأ
 - الارارسأ الاب هئالتمالنيدلا ما_اندسر رص دارأف انالومواندمسسلا

 انا و نالرمراتديستاذ ضي رمل دارأورجااكوهةبهلالا
 /نوكست كنناال بدلا ماس و (ىنلا) © توا نار تبون مدنيا هجاك 1

 ناك هجازميتاكأ 2 "ولو «ةئالوعلنوكم ضير رملا لاذؤت'
 طل ةرثكن مرط اا ا

 للا ناالومو اديس ابغا خدي !لجاالتاسالا ذب هالسف ضرمو

 1 © راكش ادركوك تداالاننكدوخ ىازإ ىراثم ةدحاو سفنك
 ماسلا هيدا نب ثللاو نينالا ىهو نوتلا.ةلاثلا كا :س غن (ىملا) «راغيت
 لوغي هناك هر -هظثالبرا اية ناك ام لكو ع لاذ ىنطاب ن هلا نخر هاظلاىف ردملا
 هنال هرهظنالبراب هب و 2ةءنيدلاءاحاهرهط أى ط ايف يشتعل يوتحارشلا

 للاى هللا لو هرنمتظفح هنم هللا ىضرريب رهويأ لاقاك اهع اع“ ىلع نذ الكل ةردخال
 ىنموعأبلا اذاهعطما هدتنب وافرخآلا بأ وامك تاليف مولعلا نم نءاعو سو هبل

 (ىعملا) ىو ىاولرد تنانين هدام ري نرمعشاب وك مب رادنهدودو ىوشم
 ىوس هدشنالات نهدكيإ» ىوثم قخي بربح ا ل1: ءاهش فر نيف ثل#غ ىلا! نم

 يرهاطتالهأإ رهاظم فو (ىنعلا) جاور مدتكاَرَم يف وهو ىا ه اع
 ن:ءاروا هكرهدتا :ثيلإ» ىرشم ةلغا ىأوهوىاهىوولا ىف ىرمكسبن املا
 دوجومرظنهلىذلا لاذ لعب نكمل (ىنعلا) © تسرس ناز مه ىريسنبا نافف
 ىف نك نيدلا ما 0 لاذ نماشيأ بناجلا اذه
 سفنلاىأ د هقسلا يناجرفو جقانلا مق ل قم مفامج ملكت نا لىذلا يلا كانرش

 نيعجسملا ىل* ىئطاب مف نيماهروظي و اهشقنيٌ لحو ر مخ ىل ةيغخم ةينارلا سهلا او ىفاسحرلا
 ةريصب رصب#ل نم هلعبف لغلغلار هلتةةرارسالاو مول علا مولع ضيفا ةرهاظلا ىف ةطساوب
 ضيفي و ىاعت للا فني ىأ فرطلا لا :نماضيأ فرطلا اذهل ودنملا ةلغلقلا نالعي و
 تامغنا لكس طا نمرهظ,ن بدلا ماسححو ربلطر*امدتساب رنا ما حو روع
 ئاهمدزاىاننبا ةمدءدإل ىواثم ةمحارذخأب و نوعمسملا امة ذلشق ىونللا تاسلك

 ةمدمجيد لا

 رك »جى لاس اهم را لفافة ءاكس ىأ ىرهر ىاهو قاذلاببخلا
 رهو ىانلل نكيرلولا (ىدملا) ركشزا ىدركنر ار ناهج « رهءار يشلابى دود
 أرحم م ع ع ع م حسم

 بمذدلا

 براي تنام

 ةعدمدوةلفلغ (ىنملا) يي تس اىاٍبهزا حور ىاهو ىاه « توا
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 ماعلا ىانلا الما ةبحاصمو رمس هتفش عم لمكملا لماككلا دوجو هدارملا ىسرافلا بصقلا
 ةدرجو ذل ىلج نيا ماسحرهر ىاتل اذه لوفب كف راقلا او رارسالار كس ىأركسلاب

 قلطملا ضايقلا ةيسدنتاشوبفر تاصمقت نمّيلا اذه توسو ةمدمدو ىدوجإ
 المال حاورالا ماع ىف همك او تبح استر ترماسن تل اقوشعلا تاراشاو تارابعو
 لح اوه ىذا! فراعلا مالكن كل ىنا-ورلاده لاو ىناعملاركس مل املا ىناسن الادوجولا اذنه
 لماكلاناسنالا دوج نعةرابه ىه ىلا قيقملا بوبحلا ةفش بارتف ا نم لصحر كسلا نم

 ىوتثم هيبطلاء دا ث رات املك ملاعلا الخ ىلاعت هللا
 ماسحاي و (ىنملا] يىتساب ردنوج شوجربنيذ

 ايلا وأ شرم ابولعرصخسا ذهكشمتللا يتق ناب "أ نمو تب و تهين م عمنيدلا
 ىوتثم ةيملالاراؤنالات أل او ىلا عت هب تقرغتساو بيهخلا عمءاكبااوهو شورطثاب و

 و (ىنعملا) يىدنارشت 5 ىاب ردلدرد « ىدن
 ف ىنيمسي وىمعطىف ردنع تيبأ لو ءيلعللا ىل «هلوتا

 ست لف « تقرغتسسار تفر غو ىسملالا ىفشلارانرع با ىف تبهذأف ةفاطلا اوال احلا
 م ادتةمىات كو نناب تممع وب:ةزاي فوك راني“ ةرصنإو قرم ودعلا نفط

 تراس مهاربا ىلع امالسواهربفوكر )األول
 نيد ماسح قا ايضا زف ىم ءادمعألا مولب لاس لف قلمللا ىدتقم تنأ

 قالا ءايضوبلقلاو نيد ماج تنأ نمي( ىتسلا)(لكب ىديشروخ دودلا نات ك « لدو
 بارتلاو نيطلا تحتي رعشلا اعنا نكعالاكف نيطلاباهؤ اذمشاو سهلا سيبلت نكع ىت»
 ناطلساند سر دله ني درت نم باو اذهو هراكنا الوالر دنواع اخ اركتلل نكمالا ذك
 اهم-«نيدللاءاح انديسانالوموان ديس ب طاف نيدلا ماسح انديسسر دقؤولع نب ودلو
 او ىفوالا ةقرغللا نم نيغبلا باحتأ يفراعللو نب ركسلا .ددرتلإ
 نكمم ف بك الرؤوس ملاو ,حملاس ايضزملل تن نم ايو عطات فيس باةلاو ني دلل ثنأ ن داي
 سانا !ىدتةمثلنال كناذ سمن ءانعنا انكي فيك نيطل ا مطغارظنا نيطلاب س«دلارتسس
 دئئاشوببك « اهراب لكن ادنتسدركد سفإ» ىوتم ةغيفم او ذب رطلاوةعب مثلا لف
 "طق مده نبذل نوركسع:مادست (ينحلل) يادي شررخ
 ناسنالا مهتريمدع نع نيل علت مهنأب نب ركمللا

 «تتلالداهلعا كلدردؤ ىو ةقيقملاو
 كللبجلا فوج فزمالارابجأ ن دل ماحاي و
 ا



 (مدم)

 انور دقيالثلناذ سمشرتس نوركنملا دارأولو لوغب هلك ةماروالا بالغلا موركملاب و
 كتان سهش لعل دنياهم ارهاوجو عسارلالبجلا لتس فرامل مانموتاع الا ةيناص ىف
 ةاولعوةكحاضأ هموركةيفاسلا مهلفولرازنأءايضد م وظرثأت ىلع لدي لتاذ نم مهرئاتو
 ىءايلوالا فرست ىلع لاداذهو ةدهاش ل نيكسفلا لعأ بولغ ىف ىن اعاارهاوجو كداشراب

 مى نفكو + لكي نمرخ دسزا:« ىقسروك ارتي درم مرح إل ىم نامزاو»اعسلاو ضرالا
 لوقب هناكردس ةئام نمربعش ة بح لوقأ ىنح لنيلوجر مرح مسر نبأ نيدلاماح ابو( ىدملا)
 يقبنياكة قيفاوةمي رطلاو ةعبرشلا ىف كنأش مظع نع 4 لوخأ ىتح دارت ب حاصايلو بلطا
 مك ىعاجوٍرفاررس ىلع نوح مكى آت رسزكم ءاوخي هوجإلل ىو لرد فؤلع مهبل
 ىلع رِْهاْمك ىلمردغأ لف اهك كرم بس نم لعفأ نأ ب اط أ ىف ا نيدف ماسحاي م(ينعلا]

 |رمسيسلاط ىبأ نيرىعل ىلاق ملول هللا ىلسيلوسرلا نان ىفالزات ىسأر زعجا هتعهللا ىذر
 ىلعردةيراو هفوح ىفالشماع دحأل هيششبالنا هيلع دك أوءمنوةةيئلس !نم قخاموتم وهلا
 اهنؤفنب راسو عاراوعط ةءابشىأ ىانةللارمأب هنم لصق لاغرب ىف كاثو بهذ هناك

 ةبابشلاءذ_ههلاقردبت امن مكب جاولاتم ريماس ىلع نا لعف خو سل وسيرلا عساي
 ارئاوخن اهكنوج و ىونتم الرس فسر وب راو ”ىتكؤ م الغ ى لوخ أنا اذكو همربخت
 |نامزلاناوخخ اناك ام (ىسملا) م« تسّتيلواةسرعآر مذوب و تسرو هنيكسص لد
 اذان بويعلا شي ءاوج ناءزل ناوح وفى[ وآمن لا وك سوبف د باصصا
 الن أو سو. تنا كنال وأ بلقل ىف اهو اًنانةت-1!كف اسوأ اوركسن أو اونعل

 اىرنثم ىرارتتلارثبى كفاسرأءاضناراس لوضغبا نامزل ٠
 بارشلاقاسابف(ىعلا) 6 مزار صر يمهد شاب

 ترسنلا نكل ىلوأرئبلارعت ىف وك ىسو»
 أراكنالا له أ لاقو لية نمشاعتا لو مالكا اذ

 فاماالىكعب ءاره#أ1 ىف ةميهللا بصنا توكيامرثا
 بارش#: ن مفكر إل ىونثم دعلاوذملا نءاجرام زاذعا نب الردق مظءو ل ذاسوأ لوذأو
 بارشلا فك ىىأ ىديرلع قاسابعش (ىد#هلا) منيب هنانسمر ورك ناهكسناو هديشن 5
 ةلاسر غلا وركسصلا لاذ تقولا لاذ ىفو قدعلا اب ىغاىأر اناا ىلا هول بوس ارمحالا
 أرظتنمط ىوتلم ادبأ ةمذملا نم نولخيالف نب اعمال د ماكنأ فيكو هرظناركسلا
 ًارمصعلا ف نحن سفنلا اذ منال ارظتنم نك هلزنك الىذلارمتنلا هلا ذا لرارتك البارظتنم نكريذتلا الافق (ىنمملا) يب ريصعردودنبامقةرفامهكناز ه ريقف تنك ى راب وك
 السرو لامإلا دهام نمةسصح باص انرس ىسولالا قثعلابانركس سد ىأقرغ
 ل ظ---

 ىلا
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 تلاوفو روسعلاىعجاما رم هملاو ىلاعت هللا ىوس امان غرفو قارغتسسالاةبتصىلا

 نلبارجا ذهوةبحلا بارلرهظل ا دشرملاوأل ماكل انانالادوجو نمر هاظلا قوذلاو

 أريدقلا لاذ ابيحتملا 3

 ادعزاو
 «الاوددملا ىنمباطنالو ةناعالاو ةياسحلا ىلاعتهقانمبلطاسفنلا
 نال(ىنملا) «تينداب مشي وخ شب رزاوىدوخزا« تسيئداتسا كىاو ريامع >

 ىذاادانسالا عامتسا ف ىلةلوهسال ىمهلالا دعنا بارمثب رسما بعيب تنولا ااه

 اهرخكى تن أب اردصم وكس ةيقوغلااتثما انلابناكاذاامأو نرالابناكاذ اذه ىل هو كش

 ثغلب ينافىبملن مالو ىسقن نم ىفرك ذتال<ال ةيذاتسأى عم ىذاتسأ لوفتوت

 قارغتسالاووملاةلاسةلاملا هذ_هوراقرلاو ضرحلاو سوماثلاو راعلا اهبتكسرتةلاس ىلأ
 هبسخالا ل اللا د اشر الن بدلا ماد انديسل سر, ناكو تانوالارث كس ىف ثدحت تناكو

 ان أهلا نم ةناعالا باحلارمستفاب لوشب هناك نعل اة
 تلدأل داشرالا ىلا ىفةلو وسالوأ دانسكيألا ع ىلا ىلةلرهسالا ١

 مو هراندجكنك قارشرد ه كر ماد شكى |تلبسداب و ىرثم ةةيقخلازنكدضوم لع
 ىومراتعسبال ب ارث فو «ولاءام.ق عت تك ىرو هلا ميرااوربكسلاىنعي تلبسداب (ىنللا)
 ىءانذلا بارشف هروصتو ءركلذن ىلا علا سومان او ضرعلا لوب اك ةر هذى تعب

 شي رزاارمجار خو نارك لطريق اسعاهدردو ىع ةدحاوةر عشرا دقم عسب مهلا

 بارشلا نم ءر كس بامىأ ناكل طر ريمالا طماىف اساب (ىنعلا) ين اهراو تلبسو

 براشلاوةيسللاىأةلبدلاورشيرلا نمريمالارهو اونا صاخو ىنامررلا حدقلاويونعملا

 دش رمادي نمبرش ا لفاغاي لوقي هناك ىلاعن هه ةبحم نع دعبب ىذفلاراقولاو ضرعلا دعب
 شنوخنإل ىو ةيمزلا ذهل لصتو مهموهتت ىت- ىمهل الا شعل ابازيش نماسأك لماكتلا

 |ريبكملاىأ هجاودلا رخو ربك (ىنعملا) عي دنكيمامرثلشر زا شب رن /

 هنأك علقت دسخلاو كشرلا نم هتيفح نكل ريففل !ةباغ نع ةبااثك ب رارشلاب اني رضولو
 هلأ هذ نمو هترلخ ىف فيلل الام دعب نكتلورهاطتق ىف انيلعيكسنولو هجاوملا لوغب
 تامووا تامووا تام ف ىونثم فو.اباتوي راسخ انيفام لولم ال سعول ىوف ىلع هتيم علمي
 أراتامقافنلاو ري ورتلا بحاس«جاوفنا (ينعملا) يراثاري و رمنادىمهك هوا

 هاروت لعفاذك اننالهلر رغم توملانامزد»» ووا امو بول. ىنعجب وا تامررو هةءىنعمب

 ص يرش (م0)



 اذه عنان الومو ان ديل مواعم لاس نكمل نعطل اوراكن الا نمولذيال صولا نم لاو قدصلا نمراع قاغنلاو*ا رلابهنملاب وحال هللب نيم هر هال ذج اوخ هتامز ىف ناك هنا كح
 ىذه اهحاوشلا طعادامتالاودبحر .ونلا بارت بالطلل ىقألا تنأ نيدلا عاسحايلوقي هنأكأ
 نع دعببو هللا ىفهانذلا باص ألام نمار دم ملعبل ةداعلاو م.رلا دة ن.هصامنو ىفامورلا بارشل نما دن هركسيإم ىإ تاك طر داعلاو مسرلا دين ىأ براوشلاو ةبعللا دين وه
 اند انينبب وهبصنمو هرورغ نك نكل انهي رط نمار ا دقم عطفولو ةوتلاو ريكسصتلا
 سزا» ىوتنم هايد لعن اننالرومشمو بولغبوه ةقيغ ا ىفو + راوشو هتيم فتنبف
 قابىذلا ةنسئام دون نم (ىنعلا) 4« 04 ها لاسدم

 تةخر ارب هنيدتك « ماعد خدت حن تارا » ىع ؟الومراتديسانهوهو دشرم ا ىلعرهاظو مولعم هريسك نال ةرعش ةرعشانبب :
 دشرملاوة ؟رلا ف ةربصبلا ىمعأ ماوعلا ىلا بولا نجلا ري ئثىأ (ىدعلا) يمال
 !*ايسّمسالا يف ةسوس ارو لا نور ,ري مج !اكماوولا لوغب هناك ةيناللظلا بتكلاءابشالا مانت كلنا دارأو .اهرو ب ىرنئتا'ءابشالا هئيبارشلا لوغيدارأف ىلا نللا ىف ءاري الا فيك
 .!* ايسشالا نا لف لاما ةروس ىنا لل (ّطبس كمل انمللا ىف ىري هشرللا اذكروصلا ىرت
 ةناضاحط خا » ىرتشم اهم هدو لب ملال تحل ار ازد صاوحلا هاري ماوعا !ىل ع
 نان هفوج قام لعبا زدالا اعل او سلا كرو [دَحاوأ هاو ىري كلا ةسوكسلا كاذ ىلع هتلمح هتببوف ىنايدللا ريل ئم لكو (ىنعملا) هديتك باكي هوك تسه ه ديندوخ
 نم فيظنىلاعتهقا ىو سامح ءتطابكر رم ىذا موكل ا. دارأو ةلفشلاب روثسم سئل
 0 ةدازىهامدكيناي ردي ور وتم قحلا بسلا ولن فام ىربةلشغلاو لمملا

 ةةيللاو لصالارابتعايكنالهلخب انالئذاار حلالا ذل بهذا ابن فادا يعم فان ىلغسلا ماعلا اذ_هىفوه نماي وعيار حج نمدعن ماب (ى :
 نم دعبنال نأ فك الهل ب يسرصلا نع هدعب و رجلا ىلسسالا طر ترملاو ثوح ا دلو
 تدرأ نانةيملالاتاغصلاو' اهسسالا ةط ساو ضي دو لدوحو سفن وكل تالاو ةةي طارح
 لمثل دعب تا ارهاظمىهو تافدااوءامساللره اظمتادوجوملا عسج نان ةيواالا تافصلاوءامالا توما نمو ةزعلا برر أم دارملا نادرا ىلا لوصولا ىفعسا«امبلا
 ةرهاظلا تروس نيب زتبت ديقتو لة مايل .ةر ريسم ل 1ىأ سما
 ناردرد ٠ ىرهوك ك ثروتزارودنسخإ» ىو ىلاعت
 5 : .ةديعي ل :«نوكست لاما هذه ىف ريف تس ل ثنى  اعاب



 رم لخ داو ةروصلا ةبت رص ىلع مدعنو بهذاو ربغلةداعلاو معرلادبق نمغ رفا اذهتلع

 ئينىالف ىرؤف س نونمؤملار هاروت نملنأ ىو لسم نوح لانأ ناك هنوحت
 دفلو ىو ىل عريف تل تنأ لامخاو ريذجلا نزلا دانعت ىأ كب راوشو كنب 0

 نميريتك ىلع مهانلشفو تابيطلا نم مهانقز رورعلاو يلا ف مسهانلمجو مو
 اج رميغ شيهامورهوك « ثسن ع و زرت فج ت سن ا دحورتع و ىرتشم

 ىلع هجومريغ سيل هلا لاذ توحورهوجوجو نيس دحاورعلا (ىنسعملا) تسي
 لقعلاو جاو رالا هر جوجو د هقلاوه لف فبما ىفو طبخت يش لكم او ىف ات هلوة ىو
 نم ةيهلالا تامصلا نماورهط :دحولار حب جارماكم هرءابغسالاو 'ابلوالاوءايبنالا هاتيحو

 ةمؤر نماوضو نيعلاكاو راس مابقلاو روهظلا ةمج نمو ةيهلالا ثاذلارحب ريغ مهبعت ةهج
 |ءايلرالل ناك الو هلاسفنااذهاوسريغالو «تاذنبع تسيل هللا افس ه ىرخ ىلصريغلا

 | ىاولا حم ىاؤو ىونشم لات مهونتلا اذهعف دار بيغلا لء ىف هل هاكرسش مهنا مهون فاو ربرغ
 لام لامج < ارا نما (ىنمللا] وا لاب جرمراب ردتازا را رود هوا لارمشا لام
 همي م ةفبظنلاهحا اًرمأ نمورجلا لاذ نسدحلا نعيراخ عنتمم
 هلألب ىثالءنافسر هلامسأرابتعابو ازاي ىلاعتهل نان رقنلاو لقملا ىف اهل لامتحاال
 دحأ ىنفأ اذانزعشبامع لشسب الكبركش يلو كام او ريدنلاو ةئيشملاو ةدارالاب لغتسم
 هململ أو هيضدرات [هللارهطظ أهلا ىلا لوشيولا (نيعفسم هلناكر ىناحو رافال بع دوحجو
 امهنرك ةلاسديدحلاو رسما نااكن كرش تيسيا لالا ءذهو ايفوقو اعالملا هرارسأ ىلسع
 اول ىأ ملم وبان ىف علا ران فاولك ١ اباصعأ اذنك !مولب ازاي راثلاىف
 'ثيدملا ىرخ ىلع ةوفرغتساوةب رشبلا مهف اسوأ تلين شمل بلا رفعت شاقالخاب
 !١ذده نعم فرك الا جشلالاقءرسبو دعمس تنك ةنبحأ اذانىندقلا

 و الرش رمع ردا تسينوط ىوتثم هنلاىلءانغلا ىف دسعلا نيع
 نيفيلا حو ىلعةلاسحلاهذهو : .ةمهلالاتاذاارحح ىف هدمت الوتكرملا ال(ىنللا) معه مع م رك

 ىذفا لوح الا نكسلو دهجوالا كف اهئ لك ىلاعت هللا لاق مف لاكش الو بي رالو اسما

 هأببي رالولشال هلوفأ ل بادبأ اثبش 4لون ال4 لوقأئذ"ىأ ةدسحولار س نم هربخال
 م تدزود هتاكرشمدبامزال « نهد ىا نالوحا تفج هكنوحإلل ىو دّدعتلا نعوم
 انك امن كيل ةنالادوحومسيلو رايدءريسغرافلا ف !ةقيغح و رسانلر منلو (ىنعللا)
 ىضتمم لعانت اك قون ىأ نكرشلاك مهروضح ىف م نا مزلرخصاي نيلوحالل يرام

 مهلوح-نماولاةدحاولا ارأرا اذا مهناللادملا مون امهف اوك رتب ونو دحوملا
 لوننو مهشاقف بابسالا نمرومآلاو لاوحالا ل وصح مهدامتم لهل الاد



 لاقاذولو تاذلا هنك ةفرهم دح الرس. الاول ةقيمملاباب رآ نال تافصلا هدعتر ابنع ابها

 الوهطاءال ىلاوركسفن 'لسو ءلع هللا ىف سمت الو راو هسفن هللا مكر ذم وىلاهت هللا

 كب مسا لرابت ىلا هلا لاقةيفاالاو ةيلسلا تاغسلا رك ف1 انوهللا تاذفاوركسفتت

 هودزح ه لاموتسعسو ىوسدازئكيدآ و ىع مارك الاو لاخلا ىذ
 :أيالو لاس او فصول كاذ 3 5

 الو ةصح ل نوكب الل اسخساو فسولاب ف تلو لالا
 ندا « نكشؤاروودنب !لوحاوجانإط ىوشم

 يتعب لود الك ةيفيثثالا هذه برشتن اما ذحو ا اب و( ىلا ) ب نك شومان شوب

 نم كف كسَمنااماو اهليغتو ةنيثالاةثروملادبحوتلاب ةقلمتلاتاماكل اذه عمن نآأمأ

 نزوى لبمل هنالوح ١ « مالك دكو توكسك تم ونا رشا ىرتثم ديحوتلا,قلعتللا مالكا
 جشلا لاق اهض هد ىف اماكتم ,نايحالا ضعي اك اسنب

 دعواذاو د_>أ ماكت امهف انملاوارهاط

 5 لايف ةرات نكبالطلا يلعت تدرأ اذا 3

 ..ناجرسوكى رحت ينيسنوح» ىج مالشلاولويعاع .لبطلا برضا مالكلا ىفةرات نكو
 ادرور ناو ح ورلارس هلل فامرسح ىو ملم امل ينال لم نوح نزمرعن بلك

 حورلا رس نعهل لقة مية ارسساامر مم يرتال ىأ ب
 لستم تو هان هر تيار ناو هحور ف ىف هدوصممنا هلعارةدولازتك يعدل ف دك اوأ

 | ركسعمر لش ىئبس نوح إل ىوشم دي رئام لكرارسالا سلو : مدل نوكيليالبلا
 ىأاك ثم ىرتال لالا بحاصاي (ينعلا) 3

 دوب لع تالااسأا سادسا قالو ,احن اور كسملاب

 ا 3 0 لهج لاس رو «٠ بامجوأ
 بل( هْاهةنرهظ أولو هماذق الرهن الى أن ديبج نموشا ىسخ بتحءام از دعزاجلاو

 ىآثتباخ ردك هلهجرجالاو فر امللاو رارسالاركشمور دعو وف هباط ىفةرارملا دئازو
 ىاجت

 لعريسا ل املا بح اسايق (يدا هند نم لفعي نك ارادم شوخ أ نكر بس لها

 هي



 فلفل

 ىلس ىبثلا نا ندألا سوه ىذا! لمملاب لا ةارادملبن كو مو هتسابسومئاغبوهروج
 نموهىذلالغعلاو ةد سات دارا دماذه لعن ساشا ًءارا دعت رم لاقل بو هيلعمللا

 ماهلالا قي رطبذلاو- والروم ع بج لس يىذلا داعملا لسضموهر هللا لبق ىأ ن دالا

 ا كلذ لاقانب رراشأءيلاو ىلاعتهقا ىوسامركمف نم غترشتن ىسهلالا

 :دارالةقتاوم لاعفأو لاوحأ عمي تناكىمهلالا لدم او لعل اىلا لصو نملكو
 تال (ىدملا)ه« تيلداجرهدتكيم ىف اصرمس « ثيل ارالعل لهااناب ربصإل ىوتثم

 لهأو ل اهأاروج ىلءربسما !لوغي أ 5 أم ىلع ىل+نيلهأتلارمغ عم لممتلا ئأرب ملا

 جورلا قالا اين اروو ايف اهريملا هلم با ءيف ناكملكو حو رالءافسوءالسةواغشلا

 لاسهجلاعمبح اس:ةاتتاترعلاو )هلال هال ادع [بكرلالسهجلا بامصأ نا ةرثكم

 ىتح نكمأ امهم ميشا و مهيرادب ولاهجلا ةسايسل لمضلاو ريصلا نانرعلا لها ثاللا

 صارخ نءلمضلاو ربصلانانآب رشا تارودكن موغصب و ءالدج «سوراو ءبلةلزصعع
 (ىنلا) ع الجر ددع1هذيبكتوغسو ار مهارادر هرمتشت 1 ىوتثم لافاذهلومزعلالوأ

 نعني ىىح في رشا هيلث ؟سىأ: كرما ةوفص»الملا ىف تنأ هاربا انديسل دورملاران
 اامالاغف ةح ايل ًارانلا ىف هئاذلا ني آل لاقي ليئاربعع

 ر ةجورو+ (ىعما) «حورتكرم
 اورذكن دلالْسمْهابرش لآَسَت |ظمالاا يلمح ونح ورة آراةلاو

 اذهلواثيشهنانمامهع ان ثان نفاع نم نيد, ءتعغانناك طول :[سماو

 معلا ولو أرمساكريس اةلامق هبيبح هللا بطاخو ل نامياالةلريسال نم لو يلع هلا ىلءلأت

 : ىوتثم م زيزعلاهر م سّدق ىاةرخ نح عيشدب م تاك فو لسرلا نم
 تافااطةدل نمشي وردبهذ (ىنملا) ©تانرام ردن 4كاوتيسرم ه تاقلاطرهتز
 يأ هتيتكور غد نبى ءهعما ىناقرمخا ندملا بأس سو تيسر حالا

 ديرب اههرك » ىم نزف ىةيئاتلاو لب امهادحا نتدلب مساداةلاطو دظر عم ىرق نم
 الابج طق ق انما شي وردا الاذو (ىنعملا) م زاينو و دساي عش ديدرجب « زاردئداوو
 « سو رزادبدءررد«جتآ  ىونم عارشتلاو و دصلابعشأ هتب ورز جال تايلاع

 قداصلا شب وردلا الاذءاراملكو (ىنعلا) ي مختسعرم نوع تسدروخرددحرك
 هةر سف أ الواهرمقأ نكذل نآلاو حرش ةقثال تناك ولر عمجولاوملالا نمي رطلاىف

 هيلع هللا ىلس هنالءايلوال اذ



 ملت

 هنا « ناوجتهرزادمادصةمنوجإ ىوشم هتنتأ ىف ىبنلاكهموق ىف جشلا لاقو فاز
 ةديعبلا لزانلا عطن شب و رهلاىأ ناوم الاذناامل (ىملا] هي ناشر جارءاش

 ييشلاوهرتاطل_لاذلاذثيي ةءالم ةب رقلا قلخ نم بلط الؤأ ناقرخ ةدل وهومد صقل أو
 2 ما مارتسح او ةمرح ةئامججيشلا باب ةقلح برش شي و ردفلا كلاذتا املا (ىنسعملا) شرس ناشر دزاا دوكنو ربنزو شر : ةغلح زب تمرح دصن نوف ىونثم هنامز ثرغ هنال
 ىاركبىهارخ ىدجاك إف ىوشم شي ورهف لاذ تلاقر |بانماسمسأرثحرخأ
 كلب رش نم ديزتام ركسلا بحاساب (ىعملا) ب مدمآ ثرا 0

 |روماملا يشل را زدصق ىلا هتينأ شب وردم لاق

 تلمعتسا شي وشالورغسلا ١ذهول كلعفل ىأ ككسلو ةبسإل ارظن اىمعاب ىبعا. ةلئأن ةمغمما
 تيطع اوراغسالا هذه تبكترااهمظع عم تبطي فار ظن ةوابغلاو هللا اذهامةلئاق تبعت مظهتلاوريذونلاب بابلا برضتأراطىأ هيفسنلاو ترم شير اهلوتوءازهتسالل هع هخ
 تمزم يتح ةطصمالو هن اس تنكى ذل ناكل 3ل(5 راك كل نكيملأ شب ورداب (ىنعملا) مار وزع نباوكءدو سبك« ءاكباخ ادرك ار درخوو ىء شب رشنلا ا ذهالسختل
 تدم[ ى درك لوك ىاهشاإ» ىرشم ةديعتةَلاِب نمدبف ةدئاالىذلارغسلا تدسقو

 ناولا ةيلولم يلم بافوأةب ردصلل ىدركقءايلا نا ىفع* را اواي ارودلا ىهجىبكر فسر ىدركل وكءاجناثلق أ نشكو لان (ىدملا يت ا
 وب دركمام ف ىع هيفةدئانالىذفارغلا تيكسترا ىىناطيشلاةسوسوب
 ةيزللا هو ةخاشود لا عضوناطبااركمناوأ (ىنسدملا] يد اشكرداررفس ساوسر ور
 ايلي قف كيتانوأ عبيضت لج الذ |طيستلا نا مرجال نو هرم اتاويملا مفىلع عشوت تلا
 شف و ماجرفانتغك وف ىو ةحارلا بلي و روضح الب كلم نأ لجالو رغسلاةسوسو
 هحو رهلا سد أما ثقتر (ىنعلا) يم همهتآ نفك ابغاشن نع « همدمدو
 | ردق أ الانأ بدلا ةكرات ةىنع .ال ىأ ةمدامدو ا ثحافو ىث الرعخ ىأ ماجرخ انام الكت لاق ةناعطلا
 شي رزاولثمزاوإ ىونثم ماونت ىعم ماستنا ىم اه داب رلاهتلمج ىلع ملكستلا مدعي
 ىلعالصغلا نمل ءانملا (ىنعملا) ي«بيشنردمفزادا ادي منآ » بيسح بى دش
 عقومشلا نمدب رملا كلاذاهل ةبسسانم الو باحالوتلا لاشمالاو ءازهتسسالاو ةيعللا
 شمر زادراو تان ديسرب» ةيفاغلا لجالا اب بيسح فلا تيل لوقسلا أ ببشلاف
 دارا كاذ لاوس ناس ىفاذه يدا تفك ايرفاتباوحر م وجاك تسال عشك

 لال



 *اإؤ ىم قئالريغوهى /!باوملااهلوةوةعاسلا
 تاملكلا نمعوتلا اذه عقسا | !شي و رهف دراولا لاذ (ىنعلا) يب وكماننب ريشءاشتا
 ناس ا لا ثبم مسراق جشاو سعاد الريغىه تلا
 نالوكماد 5 ىهت قارزو سولاتآتغك > ىو دحوبن ولج هسا ىذفا ناطلسا

 ةدان زنم فرطالاهلاوستعقسا اىلديرلا كلاذهةأرملانقنتلأت (ىعملا) يب ىعركدتكو
 هقهرىأ ةنالضلا دنكو هلا خف فراعلاو رارم- ..الا نم ىلا: !ىئارملا ىأ قارزلا كاذاهلأ
 كلثم(يعملا) «رتعدسرهاىوزاءداتفوا هرنرصمه ناشي رماخنارازهدسإل ىو
 ارك »ىم اواضوذملا ار زوا تىاونم نام اوعقوهيبسن هل ىأ ناشي رماخ فولأ ةئام 71

 هرئلا شي ورداب (ىنعملا) « ىوغوزيكدركس
 ىم الاضواب . وف هنمنوكست ع وجرلا لعفت ل ناوأ

 نب وردابو | ىنعلل) ب رايد فارم |تفو رتل بط كنب هراوخن ل يط ىسب "ىدبك فالؤ
 تاساكلا ساس ىسل هساك ل ؤمنتا هبه بم ىأ ىيكصحنالا دش مهد تما ىذلا كلاذ

 دنا ىطعب و ىم هتبصم رتغن الفرار فايا[ هذ هبط تو سو اح لك أب ىأراوخ لب
 ملا بسأ مولا ءالؤه (ىنعملا) مب سد تالا ىواك جرد ٠ تسربهاسوكو موفنبا
 روثلا اذهل ئمىلعادب نوب رديئة ى الكل كلن داعاوبوكي لول مولا الدو ,لشلا نودباعو
 تادقلاو لملم تشي ءاسبتا وول تكرما سوف جشلا لتلا,تهارأت نا دقلاو
 وهى ذلا لفاغلاف عتستالب همالكن وكي واليط ماكستيىلاعق فا ىف!لساولانا طاغل أك نمو
 لوفبو بني ةميعبانة بح لاكىأراذاوراو خل ىذفا لمثلاب « شي ءدسح نم تارابعلاريسأ
 لبجلل نيدبأعلا مابسالاكموهوجو ابي نوص يو كرمت دي هبلع نوبرضي يد ىال قحلاالؤ
 ةفيح 9 ىب ءارطل سل اوءالعلا ىف دايعنالا نوك تير ةرجذلاو تيصل ريف هيف |ميشلا نال

 لاطرريللاةف يح (ىنعلا) هيب راوخ ل بط نا ٌةرغ دشرادكره م ناهلالاطب وتسايللا
 تيلأك حابصلا لاما نب هانا لك آلاىأراو لبطلا اذ ارورفمداكن ملكا راهلا

 نبب وهني ىهىتلا عشا لاوحأ نع !ئلذفلالا | مضت ناكامر بسكملا نمراهلا ىلا ران نوكيو
 بلقلا لايم [لاالالشفأ دو هيلع هللا إس هلوق ثيسنو ةعمسلاوءاب رلا نهدي راعلا بر
 نم غرفو ضئارفلا٠اداب ىتك اوتاضاب ىلا ةرثكى ءدوحو بعن أ هحو رهفلا سذقيشلا ناذ
 دامها ىرم راهلا لاطب ليآلاة فيج لاهملا هئظف لاعتملا كلما هتنم-وتو رايغالا

 هلاو راس موقلا ءالؤه (ىنعاا) «لامتسيكمتل كري وز دركع « لاكولء دس موقنبا
 ملاعلا قا ينعي لام ا ذهنولومي مهوري وزتلاوركملا اوكسو لاكو لم ةثاماوك نويبع
 كل ل ل ل سس لا



 ماو اههمشك هنولوتب وزيو زل اوركلاينولغ تشي لم ةفرعا او لعلاب نوه حالو نوه ال
 لامن هانم مح اس دعس لبا دب نوكبال ل معالب ةفرعم او لاكل او لملا ة.ةلالهأ دنع
 ىلإمنهللالاقىلا مآ هللا ةفرعمو قشعلا العلا نضدوسغلانالةب ورخألاةداعسلا نم همرح وا
 ةفرعملا ار كسرت لالا اذه لهأو ىنوفرعس اهورسسذنودبهبلالا سنالاو نمل امو

 زي رارلبع نادباع م نوثك اناغي ردوك ىبوءل 1 ىو رب هزتلاوركسلااولغتشاوأ
 لعل انيدبام مداوشب 0 ىبومل نبأ فيحاي (يتعلا) يدر

 موني هنوفل ىنوم لاقذ او ىلا اهلا لات مهوكل ب و
 نيدباعد يدب سمو لهش يشل يشل ةأ سما تهتف مكسفنأ اولنقان مكر ايلا اوبونق

 اتلاقو ىسرم ل ايءالعلا مهودسمتل 1 توشو أش مظمو هردنؤتلع نع اهئغغا
 دب ىو -هدنكفار ىوغنو عرش إو ىوشم هيدباعاولذخب و رقلا ارةرحب يح ىسوم ل ١
 ىوغتلاو عرشلا اودرمهادتممعم موعلا الو هر( ىدلا) هب تسر دفورعم اوت عوك

 هءامأنيأو هدنمهللاىةررم :ريض> نأ امسههاو ترعأ ىأ مهروهلت فلخ ىأ ب ناج
 تادابهلاوع رشا!بباج مهوب وركسنملا مهلعف نعموتا!ءالؤه ىهيىت-ىوالا ةورعمو

 نال(ىعلا ]هي دس د غمره تصخر ورم ث هاج نب زتحابا نيك ا ىو

 ةحاباو ةصخردسغ شالة لكاراس مرجالت ع اسال شفة عاملا« ذه نم ةحابالا ءاله

 اوك« رابامصاوريماةييهروك ف ىرتشم البلاء دعو مارحلا ليطشولالملا مب رخا
 هقاىضرباصصأ قب رطو لسودبلع هتالس تلا بيكن أ(ىمملا) ييوابادكو هعبسو زان
 جيلا قفاه درانركذام اشيش موغل !ءالوئه ىفرتإلاةنانمججادآو مهصتتو مهتالس نيأو مهنع
 ىرئانتالل اسبح اننامز باش ءرثكسم أح فور وزوءارتما هامور ىناترفلا نمل نأ
 |نيدلا مهن لوفانتمز با ثمرثك أ ىلع جذي و لالضلاو ةحابالا بنامجلاويهذ مهرثك أ
 تببمجوأ هراغسالاةرثكو أ ةركروأ و اهةيم ٌناعات فّوصتلا سبل ههرس ها صدق ىربكلا

 هراكمارتحاوز ذماودو و هرس لالا بقا م نكل «راجنمايسوأ لام لدبوأ هد ستنال وأ
 لاوحأب رابتغالا ل يستلر اذدالا ةرثكوامفدهزلاو اين فل ةنزالرتلحالمقرلا سدا خخ اذ
 اهلك ةدهاجر اهل امايسوةةدص لا لالّدب و ةئسد بهدلاو ضرف حلاو حو دع سهأ سانلا

 ىرت بيسراكلا مارتحاو رك ذل! ماودو هلال ةرقارم نكلوةب ولطمىورخالا هولا ىلع
 ديرعنان درك حب ندر جز وار هناعط نآدبر هنآ ذك ب وج هللا ىوساس# بلذلا ةقصتلا
 اتابؤوباوملاةناعطلا ن1 ديرما كلا ذءاطعاناس ىلاذه ميتا ةدووب يرغك رهبزا



 تدص- يتلا نمو برغملاو قرشلاربوذنلاب سهلا لاجر رو (ىنسعملا) م تنكش
 لوم ”سايعلا يأ انضشتعم- ىلذاشلا نسحلاوبأ لاق هللالامر اهاهأ ثدامناو تاوهسلا

 باتفآ » ىو هللاّتو تنم ةوعنو هاف اسرأ نم فاسو أ نالديعل ىلولارؤي نع ف دك“ ول

 نسل وو قملا سم (ىنعملا) م«لستزاديثروخ تفر رداجري ز هلم ا دعك قح
 لهأ فولأ هييسب أنف ناب لا انقلام ةبححو نحر -رلا ةفرعم ج ربىأ لها ج ريويم ماط ىناقرسملا

 هذه س مثلا ءذعروبىلء ةبلاغ سءثلا ترو نوكلاو تاي سءاابتيميفولا«يحوةلالش

 ءايلوالا#, الل ةبنلابىلاقرملا ةيالو ن الثمر غىأ ةمرللا تحت ذل بيلا نمسا ىلا

 لصق ىلا نامزلا سو وياجلاوزسيللا هيف ىراستي جريل اوركسعلاك مهو ناطلسلاك

 أوننر .تاهرولا ىع سل !نمرونأ مهب ولقادابم هفنااولأق مهن خالسعشلا ثوعس رلأ

 لا ةميةحنا امل (ىنلل] ارسنبا لاخر دركي 1سم ىسيلبا

 داس نمو. ىو هيانعأ بارت نم ألا .افهزوريىت» هنعط سيلب !3لثءدعب سهشلاك ىل

 باتعالاءزو اتا مىفال( !(ىنملا) هي ان ز درك زا ى درك ان« باصس نووصش دما

 قح قدي رمان ىئاللا اذعومجرأ ىلآعلاَت آنا ايم نمرابش تح 'اوهباهءلا لدم

 مثلا نا كاز: ةرعسقا نس! ”تاملكلا تايطلخ هنع عم اذا هش

 تغافل: سفنناموياذش راهرارسأ نزخم يف
 بهذ ىتحءاوم كلين 1 لاق هرسفغتساتادحاوالا هتعاوقرغتف

 ,لهلا روتي (ىنسعاا) م خسورذكد شرؤدكف بخ « مرك ةلبقدشرؤو تاب

 هنا ىلع نكارمغقلا هجو ل ءل هلاك عشلا تقنع مركلا ةلبقرا يروثلا لاذ

 تراس ىهلالاروالا كلاذالب ةلبغلاومانالا دش وم اركسلةليةراسرلااعن هللا

 ةتنأبهقلا هللا ةرم لاراب ةءاينكلو اله ةروسلارابتءا.كل ىرولو هنا ىلعاو

 بحاسي روع ءركلا بح أسال, ةراسيوتلا الا بيس ل سعلا ةروتسماب لومتأ نكي و
 ةاياساسرفلءابك ارب .س ىأرف ىسومان دبس م مناك مئالئرمالامركلا

 فاعلا با اطوأ موكب اص ناكه وكسلو ىل|-ا نم غاسملا لمعلا ىف« سمن: متاهرثأ نمد خأف
 بلاطو مركلا بحاس بةلام لكى عل مهلا نيكتف ليئارسا ىبلةلبق هج مركلاو
 عمك وليئارسا عم هخ ديل مكسشنأ اولتةانل_ئارسا نبل ىومتاسا ىلعاشي راق

 ”ةمودوملا مر كسلا ةلسلالةموالاضرأ

 سا  يىوش  (مد)



 مظل

 | ممانال الاوموقاعهشناءاضر لحال الروثلا ببسي للا مهلعن ناك امل نكس« ةرر ساسمال |

 اهنوكرم ةيعكلاوةليقنوكيال ىسو روم هيف تصفر هقح ىف لاق ىذلا ناس الاب فيكتفا
 ادخزك هحااتس» و لالمدتا انمرادنلا تنور ىوشم نامعتةلبقتراصاداجح

 ةحابالاوالالش ثراص ىوهلا نمت أ ىتااةحابالا (يىنسعللا) لاك دن
 نال ىلا عت هللا نم تناك لب هسفن# الت نم نكست ل دشرملا نم ىع ىتلا ةحابالاوالاك تراسمأ

 اوهقهرظحامو حابماوهثهح انأ اخ اعيجْنضْرالا فام مكسعل نلخ ىذللاو» ,هلاثىلاعتهتنا

 أباك سخر نؤثدا بحي لاذ امه هللاىررمج نبانع قيبلاو دمحأ ىور رولا
 ىف رويذاكف رطتآ ٠ تناب مال ساويدو تك ناميارفك_ الف كرش هئازع قت نا

 فرطلا كاذ علما ذاام السل نا ط.كلادجو وانامياراصرغكسلا (ىنعملا) » 1
 هرفكسس لدبدبع بات ىلع ىلاعت هللا ىلت اذا ىنعب هلآ ام ":ىدفلا ىسملالا ديحوتلارو علو
 تسزعروظو ب ر .اونالاروظ» هو ني فيا مالساللل ةريغاناطبشناكو قولون امبالا

 هقلانمتنأ تل

 ناب بوب
 » تسرا قيس ناسارمدآ»

 هلا ىلعنيبتو لدن مدآ ان بلاكتاللا:اعكر يدار د 0
 دصعي أ بلا بنامجل دوصسل اي قأ. ماو دما يت-عرشملا نان ةيئرملاثيحنم مولع باسم
 ةسيئانالاةقرتملا ىلإ سربش ثلا نام" َلَض ملل لوم! آو فاعلا نو دلا ماودملا ىلع عبطب و

 يري هتسسملا نيذملا مضي "نع ىو تو هرص» لغأ لعتئانر انه افلا نيرضخأ امال ساولاو
 فاران ل تفلطق هقول ال شرعلا ىلا تدعس انما .حلاوبأ لات هتلاسرفلا

 : 0 امر فار 1 ة رس ندوب را لوح نونوطباموت تبا

 ار (ىنلل) ع ذوي هدسثك ىا ترس مهكزوسوت مه « طك 1

 تود هدي حى لاق هل نان ىردةتالو هيئفاطتىأ ةيس ذا

 اذ مه هاوذأب نارا ةطيبل
 دوشك و رش قاارهتروظم ناك .ايلوالاوءايبنالا ىداع نم تان لسأر قرت اضيأو

 اجنوكيىمرصلا (ىفلا] « سءطنمفب زادي طروخ وشك « سغلسزون راب ردأ
 ءايبتالا اذكر ونالب ةسهطتم في نمنوكستىت 2. عسارلا كلفلا سعشو سمتلا بلكملا مذ يما
 .٠ يكس ءرك ارهاظرب مك ىم نيتعاطلا 'نعط نم س امانا مولع أر طبال ءايوالاو

 تابحا



 (عوو)

 تانراشبأر أرهالتلا ىلع تمكح نازرمعاي و (ىنملا) «يشو زنيز وكم رترهاظ تسيح

 جشلا نان ءايشلا اذه نمرمطأ له ىلوغترئارسلا ماع ىل هرس ضرفنورهاظلاب مكس نع

 عرسشلل فلاي هيف سيلرهاوظل اعبج نءرهظأ ىمهلالا روثل بنسب ىنانرم ا نسم اابأ
 ةلمح (ىنملا) م روصقر صهت تياغردلا دشاب و روهط ناش يسهر .املا لجو وتتم

 رودلاب ولم هدوجو عشلا نخب روسغلاوصغتلا الحشا روهطريسح ىف رهاوظلا
 اذا ىيلالاروهظلا اذهروضح ىفكلمع تل ةذلل اخ ارهاوظلاةلسو ىسيل الأ

 ارو سةلارناسمنالا نيعو تاروسق كل ربح قةرهاظلا هتامارك تانروصغلاو

 هد ازربزوس هريمكمسمت هوا فيدزآ ادخ عتركرهإو ىوتتم ىملالاروثلار خس
 ليي غطنب ىتم ىسهلالا عم ءافط اد سة ىأ فيبىلا تدلل عمت ىلص نأ نملك (ىنسعلا)

 دوح ذل ىو لام لك ىل# الهلا هر .هللالهأ كل اله د سم نم نام ف قرتحت

 كاننرباك زوما (ىسعلا) هي باتت زا مني ءامناسهج نيكه باوخدثني ىس
 ةلظلا لبي وملاعلا اذهبوض بع ذينأب سهلا ىم اهنب قسولاعلا اذه 5

 لملاعلا مولابعتو زملابلا مهروس نم مهل لصحي ابها اهو نوهتشباك ةلطلاىف ترعلظيف
 دسم ٠ حورواهاب ردزبت اهو يوم ةيئاطيش مالحأ اذهئا لاقي و

 جاومأ ف اعشأ ىه ةيلاملاةعب ملاح والاجارلمأ (ىنملا) 6 حؤننانوط دبهكنا دن
 وكر تشهاروثكو زن ٠ تسوووداكتك محو

 لوقي اكن اعنكو لبخ ا هرعملابفختواثيهمالزابهذاج رم فدا نامزلا لاذ (يسلا)

 حاو رار مي ايندلالاعيف حوت نانوط طاحأو لسماكهنا العا لهاج يور كس: ءان و بلغلا ىعأ اب

 ةثامرادقم هنمديزااضب اعلا اذ لاحأو لم مهرهتو مهدغجوءونيدشرلا جاشما

 نم ءامعأو سب دف أ فركستم لا ةربسلا تاهتك ل دم نع فر عشا

 ليج ىلع دقعاوءامملا نم ينعمعب لبج ىلا ىوآس لاقو هتنبغ كرتواموبالرتق ةفيق اة ير
 مناشف همإط ىم ةناهالاو ةرانملار مة ىلا بهذو نةرغلا نمتاكذ جوال امني لامو هذه

 باكلاو رونار رمفلا (ىنملا) يي دنكم نم هامرؤزشلس « دنكعو عولسو رو

 دال نوعقنتب سانلا نافرمغلا روف نم باكل عنربو عذتنبىتمو عوعو لوغب و عنب ىأ حابتلا عقب
 ناوربشإو ىوننم باكلاكرونلا عدلا قرا :الارمملاروي نم
 توغقا مو لبلل !نوبها ذل (ىنعلا) مي كاس كنابزادننك ا: همنأةرمهو

 ترةةارلاو ايندلا ليل ف نوبعاذلا ينعي ل بلا ىف باهذلانوكر ني ىتءباكلا توسل حالرممتلا
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 ةذي راها حشدشرلا ةعناتمالو باعذلا توك باركت اةربسلا بو عوم نعي رطلا حش
 تيس ساو ىلا فأراد رشات ان ب0 دما وب

 ةيز روع عنى ءالئاارخو لن اهززوعايا ذكى اعن هللا ىلا لوا لا نوكرتيال باكملا

 :دئتامناو ر لكى وسوزجإل ىوشم
 مقل اةلقشس وت لك لحال 0 كلاذو دس الاكل كل ابناج

 تفرعم « تفراعىوتناجو عرشناج إف ىم ءزملا ةانمانأو لكلا
 باوج ىرغتلاحورب وفيرششل عرشلاحوربفراع (ىنعملا) يش سةلاسدهْز زو سحم
 فلاسلا دهرا لوسمحت ةفرعملاو (تشد ىوس» نكن ارىوفتر عرش م فتاهفةًأرما وغلا
 ورم ةيتركنأ هيلم لعالم امدعلز ىبملالا تلا ةدهاشم لا جشلاءلسسو ىذلا

 نان (ىنعلا) «تندييورارتشك نآتفرعم « ثنديشوك ىشاكردادهزإ»
 ةغب رطلاو ةعب رشلا لوغب هناك ع رزلا ثلا ذل تامنا ةمرعطلو ىعسلا ىفو ع رزل ا ىف دهزلا ةبّت يم
 ىلع لامع الاعب رطلا نمو ةبعرشلا ماكس الا في رشلا عرمشلا نمدارملا نان حوا ول بأ
 بح اسفراعلاو هتلاب ثراعلا حو رود ح ورا ألا يا املاكو دسحلاكى ثلا فص راجحوم

 ةفرعمل اءذهو اهلعو ردقلاوءاضةلارارسكو تامل ءأبمسالار تاذفا فره ىذه ا ةفرعملا
 قومتتلاود هلا دعب فرعيرب روشلا ىلع قرت علتآذ/ٌملابلا نال قباسلا دهزلا لوصحم

 ةلرتد هزلانال د-هزلا نمةبعش قو رئا غلا نه ذيج وعلو سفنلا تابهتشم التو
 اذان ىف لابالا دال نارسسال ىرغتلاردهزلاو لانه دوت ىوغتلاو ةبنافالاتايهتشملا

 هيعسوتمب رطلا ةعر رم رز لو قتاكسسدمرلاىلا وسو لو فلا لا كاك
 ىلع لص» دهزلارذبع رز نم لكف اه هللا ةفر ءءاهلو سعر اهمب ردد هام ارب وهتدهانجو

 دروهلاللاعالا نكر مظعأ ع ىشلا نان ةفرعملا ىلا لسو رمالا ةبقاعو اضم اضتمهتلا ةفرعن
 شك نباناب « داعتعاو داهحد شا نتوج س9 ىوتثم ةدابع لكس أرابناللا

 عرزلا اذه ةوح ور ون دبلاكهاقتعالاود اهلا نوكيدعب (ىنلار يداسحوتتاسنأ
 هناعمةقاشلاتاضا رلا ىلا جايتخا4قببالهللاىلالسوو كاسل ىسهتنا اذانداسحو تام
 دانهتجالاءرذبوهدحو رىذلاتدنلا عم تاينل او ثاعاطلا نماراجخالوال_لوا_فعالا
 نمريخ لسعلاة او ر فوة دابعلا نءربخ معلا درواذهلو نانرعلاو لسعلا هوصحيردامثءالاو

 رشم دافتعالاودا جالا نم نبانءطعو ىوقتلاوعرشلا حو رفراعلاولامل انانؤمعلا
 (ىنملا) عتسوافرثك مهوداس ارسا فذاك ا ادزعت فورا فورك او

 ىو فوشا او هاض, ا وهرارسالا فشار



 أوه هميم لس اولا د اتالاتىزار اراسأ نمرس نأنتنالاىسدقلا هنب دق لاتنل اعتق نألا
 || ىورخ أ تاطاسو. ىونعم كمان دغو اتوب ىلع دم اة تافرقلا بحاس لاكلا ةسترلعلابلا
 1|[ هربوشيي وعشتضك ل 0 3 ةقيطالا هتغيقح ك تال لاهلاروسروشثتو
 ذعي هءالكم دقو ىااانأ لاقدر ال( ىنعملا) يي هرثفارتداروك هل ىولك نإ

 | لوتلا اذهب واقرملا نم اوأ بارا ءو ىمعلا لج موقلحر يسع
 || شيك فالمدقتانهف تلات تحوز وكل هذضر عم نم وغرف تمنى معلا عسب موفلحيرصع
 أ ةئاممتنج نإ اهب دوحو نادشالءذنبى 19 قوخ 8 قزم لاقت باج ىلا |نأ هول جالو

 .ئشنئ العنا دعشم أ الدوحولا نتيراس الفلا نأ نان (ينعلا] دوق عاش
 : قرارا ها قفا دعدوحن قيد نع ةقيفمل ار ظني ترا 55 رتاج[ ئركتفا هنم

 نمؤمرهو اهنامدشم قاضتو هنا لو ذات نمز فرم افاكح اهلاغ
 ناكل ذا (ىتلا عويس ىلعف) تينبال تيئملار نال تلانوكل (4نيعال

 نه بوطعاهتطساوب واب رلبتع او ةمرغوم ةمااعرلل اذ هايف اناتتباتلةوايغتم قنملا
 ادوجولا ىف هلا عنقي "ىأ الىراخما» ”ةوجو نم ةيننالا تناك الف ةيهلاالا تايلمتلا
 (ىنعلا) هان دج زخ[الدعن « ركفرداش 2 قيل

 ىأ الارخا الدنعد رظنلا ناعمأب ىرظناو بع ىحتفا را دئازراظنل داكتازومعاو

 ىزهوماءةوحو ن ء احنو ها الرسدسبعا ادو>ر لرهملا ذا ىفببأ

 قاب اذان شطب ىف و ىدع فورس, ىف وعمد ىف ريسدقلا ثي دل ىف ىلاعن هلو

 قز رايدسققابلو ىلتاهأ ن مى .-1اقفاشأ ىلاعت هرقدياعق دم ةبن
 (يدلا] ينام «:ااندفكوس فت دنك < « ثاهدو قاحو بل كآ».

 بناجوأرمقلاينابشيوأ قتزعف ةوكل ةءواقم فودذا-و
 ارق بناج ىأذ مسن

 ا (ىذلا يكلم ”نودرك ىوسافت « يكشف
 « بوزهراب و باق تايقانإف ودم امال ب نااعل سم دال
 /قرهملاو ةئمألا كتتبَرلا نم هسلهرطم ةنءاتقل | عوب ىلا (يسعال) «بلو



 اضف
 مهرذنأة«رانأ عمج ني رفالا كتم ءرذنآو لزنال الا ذو بهل ىف حور ءتدنترطمأ

 نم لكم دهب هئ افلخ لام اذكت ازنف ههيمرل ار ذخأو انتوعداذملأ كلان بملو أ لاثق

 ردوا هل ثيبملوغب ونبي عرشاذءاو هابل ارعسحعملا قيحتالو هيلع ذص معاهأ
 هلاوخدكى دك ل سو راب ومش كلمت سه تبارو لبطل ىونثم ملسو هيلع هللا ل «لوسرلا

 ىذلاوهل مرتاطالا نئالزءلاو بطلا( ىنعلا) يراوخ ليطاروا
 اكراوخ لب لات

 اهنا يه: 'ني» مأشلا ىف بلاط أعم مءانغادو مناناناجيلك اي ىذلاراوخ لبطدارأو

 ىوم لو هيلع هلا ىف لوسرلا فه ىرتقاو اماعط سانلا نع بلط: يأ نبالاتو

 نالغئارمملا (ىملا) هد وءاوخخا هج برغمو نرش ه دش ودان شامت

 دراولا هتاف هئمزمهلا نو. .ل براغملاو قراشملا ةلجحو لو هيلع هما ىف لوسرلار ونورا
 اذهلو نملاءالذرالا لا برأامو هم-ىفدراولاو لالمالا تذل ان الالوا ل الول «ة ىف

 تالا (ىعلا) « واع زوتردو مامئارد هبح « راعفونر تك الولك تو ىوتثم لاق

 هللا ىف س هعب زوتوهماعنا ىفرلاءلاةلجو ءصوسخم ىأ مو هيلع هللا ىف هعيقوت ىل* كلالول

 ىديبابنواىدوشرك له ىء هاحا ضغن نمازباكف لال اومتاخ مهتاج نالرلسو هيلع

 هؤائروو لو هيلع هللا ل لوسرلا نكيملولو (ينعكت] تل ئناكسو رونو سدرك و كالخ
 3 ,رام ىدس اينواىدوننرك »قرن كلا توجو ءرونو كقذل !نارود ناك امل

 'راصلا رتل لسو هيلع هللا ىلس لوسرلاَن كيفَ (ىمملا) مب راوهاشردو ىهامو
 يك هنو ردرد و نيءزىدس ا بنواىدود رك »ىو طبه كا راوءاش اردالو توما

 ٍضرالا فوج ف ناك امل لسوء باعمتلا ىف لوسرلا نكيرلولر(ىنعلا) يي نيم نو ىبب وأ
 نارايلش+ بلاهورم ٠ دم وناروخقزو مهاهتزرإ» ىم نيم-ااهرهاط وزنك
 نواعم ىأ4ءاذثلاةةشانك اوغلاراغأو هتازرالةكك ءاضبأ قازرالا(ىنسملا) هي دن

 قازرالانولك 5 هتةيغان ل ءاولالاحاذكو ملسسو «يلعهلل أ ىلا هلام ىئاطعوهلا

 ىونثم . ةهوقرملا قازرألل مهلوانتي مهظوظح نوةوتسمودو ذختاو مب وزعم او ةب روصلا
 لاعب (ىنمللا) م هدبمثدسار شي وخشض دس «هركنبا صاردتسسوكعمك

 .ءاظلا بك ىلاعتهتابا قلو :وكعم: دفعلا ءذه ىسهلالا مالا لاذ ف طعن

 ف ةستلل غن طءايتغأ ءانعمة قيقا ىف نكلءادغالإ انسح ا شرقها اوضرأو ةوقب
 نيلصاولا هث ايلوأو هلا اوكيلءمنأ قيل قر ستلاىلاعت هللا نان ةفدسس ىئيغحلا

 يل اعارو مهمدخو دحأ مهاةسو موطأ اذان هظاؤيو هضئ ار برغىلا

 ثنا ىلاهتهللالان



 اراه ىلهو كنافعش نورصننو ن ايمان مكن انعش ف نرغب !لاقمال لا هبلع

 2 ةرروصلاف هافراةرخلا ن#اوبأ عشلا مج مو ىل اهثهللا ىلا نولس اولا مهرسسع لك ف

 يك ةرتنوح» ىونشم مسوءيلع هللا فس لوسرلا ماقم نانو ىسهلا م
 الاذان زوبع را (ينعلا) 6« ح ودفع أبت نوح : 2

 ةحوزلا لايعلانا ىلع ح ويدفع ىف ىع ىلا ةرفاكلاةأرملالثكراعاهجاودزاح ورلالوبمم

 ةأرعاو جونذأ سما اورفكن ذالالثمشلا برذمب رهتلا روسى ىلاعتهّلا لاق املع لوقب اا

 دا لذي :نيم ساند ابع نم ديع تحف تناك ول

 8 ىرذم نلغادلا عيراتلا

 كل نكيرلولزومعاب و (ىنملا)

 دحوبنبا قلما نم هلاغس
 ايي تازادس» ىم ةدسألا
 شافك ى مكس ط ىع دح لكن م هتعالئاسراس عم .رومشلا هز عمدج ىملا ماكتتام دعب

 ديرما كلاذا دح او لاقدمب (ىنعلا) هب راهوكزا دة كمزيهات تفر ٠ رادبطن ناك

 تنرهديذاراقتلاوذديرمدا و ىرتم ايطح به بلا ىلابهذرا.فابطق الاذ

 هركفىأ رافال ىذاركشةلاديرملا كاذ (ينعلا) « تفر ثيبىوس عش ئاوهرد ه

 ناكبف ةدسألا بنا بهذوزيشلا ةرح ىف انوشدادزازلعا دسم ةساانراغغلا ىذك عب رس

 شيدرو [ىويدإو ىوتم نطابلاو دسافلا هعطنن عب انكراقفلا ىذا هركسصت ةمرس

 أدب رلالجرلا لاذ نكمل (ىنعلا) مدرك .همددركه فخ[ هسوسو ه درم سوه
 ىرتثم 'رابغلا حتر مةلارتدنب ةسسوسولا نه بيس ىتسج ةسوسو هفع مافن اطبشلا
 0000 ير للا تل



 (يلطما) يديخشورإ تاخر راد اه نيدعشولا اح رت بك
 قامكتمءارملا ده لمني الرذلا شا دههلألا وأ
 رانماتسن سسادلا عاما « انك زا سانا
 نماتنتلا سانلا ماما عمو نوكي ف الث الا نبأ نءأ]
 فوناناا لك ايناويحودو سانا[ صولا ||

 قوشم داوم امقح[ثس أ نم نادَضلأ نأ دعوة نولاع

 وت سرغكو ربع ضارتك َ
 هلابألاةونإلو لوح اللا ةو لصف ديرملا
 .» ىرتم دش سررغك يلا ىفأ]

 ةيزرمتلادا (يندا) ع
 قفار لوب الاب يسن ق انو صرعمأ
 اللا تنارونلا لم ةقتدي رمل كلاذدمب (ىدلا) هدو دءأك نوح شل ةرد |

 كاك ءرو دكا يأ دو فاي« بله ىل-«ثنأ فر
 ثا اانَيتلاوعو نب رع فاكل انوكت نأ نكع و

١ 

 11و (ىعلا] يدعم نآهتستنع ءزسرب نا د ثكى ناو , سريه نار غرب »ا
 2 قرت بطال ضأو ىلع دءاعذر مالا يشل كلا ذوءيطح بحس
 كلنا :(ينعلا]ا 4 فكتور نوجا شرخ ارزاع قرش
 نوأرزخ لت هذاا وكت ةيفهنم ءازكسلاو فزسالا نءرك و نابعت هطو- تاناوكبلا
 . خال حراما

 رع هاباوالاثاءارتكا



 ميش لكن أب, يخل ىلع لسع بدم
 علا .ةراتالاس فشلا هاركسل ا عيدكابارأو نارك عبس لع ايوكر لم ضي د باك ||

 اسوس لمح ىلا هما نكمل (ىسلا) هدم سين واذ

 ئايلو لاح ات هقارم ب ىاضبأ .ارضئذلا تس دج اوبشن ادحاو رهان
 .فنالزا دماج و هراكناركسلا“ ةلرتبا

 0 اذو(ىنعلا) مريام

 نيؤملا ةسازتا و متإ رق ىليو اديأ الضم اللمبا لا ميتيلقلا و الاخ
 مث ؤنك ىو اي هتفرور ردبجج 1 نوئوذ دك لبن كب وزب

 ىلإ ادج ار ادار ىعراطلا ىف هبل ىف املك دي را أرف تون ايحابسولاب كلاقو.(ىفلا)
 شرخ اداشكرب و. .هييايت ا تنيصاروب يرث ٠ هسيفوف ىذلا كفولاونآلا,

 ًرااراكلا لت مل

 نع اريح

 ا ل حم وا هب
 يدبشك ك مهمل اس قوم اف ردك كس



 انقل

 وأهروجو ةجوزلا لغنو لمح يربص ل مكب وب هد لولو (ىنمملا) هب نراك
 ناراشاؤ ىع قاشمل ا نم هتام- ا ملالمهمو إب رغم وكي وىف حرك فلا عسي ك الم

 لط قبسلا ف أ شب وردإب و '(ىنملا) يح ىاهل#ثر زدرطبو تسمو قيسردلاييضع
 لرغب اك قارغتسالا ةبنرم ىف ناركسةبملالا لماحلاتخةمظعلا ىأ ةينضلا لامها

 ةملظعم !ًةاكشملا لاوح الا لج تراس قارغتسالا ةبنرا ىلاعت :ىف ثلسر ينال ال

 ىرنثم نارتشا نوح هريدغت لؤالا عارم هملايف دقءهيتتلاةاد أن اىلع ةلهسة نه ىلع

 نكس أمانأ (ىنعلا) ماع نم مشي دئيبان « ماخيننانرذو مارد من نمط

 يح حض ذ ىل امن هنا مكحو مأ ىف
 .:الا ىلع ىوت ىلا
 نامرذام ص اخوام ماعإ» ىوشم نوبترمملاكئارأ نوب الا نرشناسلاو ةيترل ل ساوانأ لب

 يراكس ىلا عت هللا ةبحتىل نيم (ىنمملا) 0

 قامت ةبلاط اههرسو ىلع ىثم ا. ةمرسم اح اورا ديالو فامتهلارمة انساوخو انمار

 عمو ةجوزرلا ذه لثمعبو(ىنعلا) برا ىادوسيزا هور لد ءزيف ه. واوجدسو
 مهافحو مهئاذأ ل مف ل ب مهاوه لح الالو مهنارلا ةيحملجالال مول الد ل مفتت كب"

 ةمحلم'رفو رك و تسام نادك اث سوددوخر دف ,/ ,دماابءاضرو سفنالاريسك

 هبالاءانجو روج لما اثم نإ هنأ سرد ءسفنرا دق اذهو (ىمملا) «تساهكانام

 لمن ايبنألل وع انىولع انلاسىن« هوكي نبأ انلا دجو اتنبراحرفو نكفالاو ىنحالاو

 'تاينهللاهم قرباسزح و تسين ءاراراج ك اج اسك ان 9 ىرم رانكحلا نام

 7 (ينلا)
 ةيلملل هسيف سول
 قرب روم ىمدارل انوكيف ىف اهن هئلارق قرب روهمل

 |راعرحاشنالو لح لوغي هنأكراسنالاب به ذيمفرب انسداكب رونلا ةروس ىف ىلا صن وق ئنعم
 .راؤلأ ىف نوةرغت انح اور أر ابتعابو تا ذفارؤو ةبهلالا تابلضلاربغوه سبل تاممملا نع
 كيلءدنع قدس دعةن ىف ىلاعن لوف ىرف ىل_ءْئثنوكيالتاةلاروريغ لاح او ةيئادمسلا



 هءايضو رونلا لاذ تاسوكعانسلاب وىلةلاروقربلاب وتاذقا ىلع رمق دارأن ردع
 /ىنملالا بالا نالاو ريغاليمعتا لت الاةقودر رام هلوفنمدارملاو انلاىتعموهو

 و هرودئاررمتومافواهمهزاإط ىم: لااا او ناكملاو ةوملا نم ىلدعأ
 ثاريوصتلاو ماهوالا بج نعديعن ىنملالاروالا نان يؤيراؤالا عسبج(ىنملل) 6 دو دوو
 ىوتشم راؤنالا عميج ندعم هالرو:ل ارويروتل ارزيروالا رؤيه: رونلارومرورويو هن امنع” كرو
 ديرمابو (ىمملا) هب وغتشزقيفرام ىزاسات ه وكوثفك مدرك تسب د زاعرمو»

 نانيبةهعيط ىذا كل -ل كلفت ىتح الفاس نار لغسلا نم لوقلاو مالكلا تلم نإ ال ِ

 قارظتإو ناخ عقلك ممةرمشاعملانسح ةبئص اتينأ هكوسرومتلا قال خي تمانع
 نادتخى تك انو ىونثم لاشراشأ اذ-هلوج رذلاحاتةبربسلالوغتو ةثيلا هقالخأ

 لمح بصمتيتح شب وردابو (ىلعملا) «جرقلاحاتةمربصلا برا « جرحرا شوعتوا
 أريصت !موهةملجالا سانلاىذأو نحينمولا ! لو نحلا بك ةزنوءاضرلاوك ص شلاح رملا
 ب تاسراهتسروير لا ىدرك « تاخنئمخابىّراس نوحإط ىوتشم ج رثلاحانمم
 لك قل غسل ا ىنادالا هذه ثاحاب ابةلل مهلا ريسلا لع تل -كنا ال شبا ورداب و (ىملا)
 ب رابناك قط ىونلم نركت ى_يماكرغىدراكن ان. ايدنالا أ مهتسلالصاو نوكست لاح
 مالسلا ميلع*ايدنالا ال (ىتمملا) مدنا ذكي ل تارا نا نجر ا «. دلاديد سس: ناسخ
 موي ط تا فالثلنا ما داموارعثك وبر طشآ آم ةكيرمو ىفادألا ءاذو نمئاريك ا وآر

 وثم تيذوأاملثمىنىدوأ اوصل سلو -رل لاقاذسهلو مهتسىلا لصتنال
 دايم ناك امل (يعملا) هب روهظو لش تمدخرددوو ه روضضتاهزي مكحودا م نرح ف
 | ىلءرر وظللاو ىلا قيس ىن_هعذاىلءفاقلارسكب مدقا | ىف ابلتمر وغغلا لانا مك 5و

 ىلت اذ ولر فش كتيل ةض 4 نكي ل هاو اهدا داب
 يرث اق 00 رهظو :ٌداشتلاهفاسوأ الب

 ًامذضلا مدع نس(ينلا) جب دوبنئذشار لس هش نآر هدومتاوتتاردض ىدش
 اهدادضاي فرعن ءايشالا ىرق-ىع تش نك ام4لشالىذلاناطل 1 اذو انكم

 (ينلا) مذنيآ اررشصاشدوت ء ةنبسبحاستخاس هفيلخ سو فرتشم مدارعو
 د هلا بحاص لاذ يتح ةغبلخر دس بحا-ضرالا ىف هللا لع ةكئاللاربخأ مدس



 ىىانس سل ىو ىلاعتهتايلخأاروظءيأ هزيظنالىذلا ناطلاةئطاسا م نوكي:
 ىذلاناطللا كاذدس (ىنهللا) يي واداهءشد_فتاظزامكناو هوادادشود-
 نمىلاعت ل عجو ةاغالو دجال لاعت هةطلسا: ؟مردصلا بحبس ىأ يعج هلرباتتال
 تعا لمودإ» ىونتم هل !ةرودكدلاوةيناسفتلا هالو سباب اوهواّدض ةلظأ ١
 نيلبع لسعج ىلطملايكسملا دو .(ىملا) مارسيل اركد مدكقي نك « ءايسو دينا
 قلنا قي ى-ط يلب ىاتلاو حال. اهسيلع مداوهلوالات .دوسأ ىناثلاو سس أ !مبهدحا

 (ىنعلا) م« تفر تفرهمخآو راكي و شلاج « تذز ء[ركيلوذد ناره » قوما
 ىأ هيسرافلاءايلا تش راكي و ميدظم برح ى تفز شا نيركسعلا ناكمال اذ طيسسوفإ
 | ركع ناكمو ةيلمما !راونالاوب ةيناحورلا ىوشلامةآركسف عفو عنولب لكو بو : دهام
 رويدم مب دش لس اهمودرودنانممع» ردم ميلا لو رإلا نممسداوتو نسل سلب
 1 اولاد عل ارهظمس ار ابا دك ىناثلارو فا ىل(ىعلا) .هيدش ل سانوا الاب
 دوسالا لعل ةهج نم س انو ضسالا لعل ةم> ل اهناكف لب اهلئاق :فيظنلا

 « روحو لدعزا عودت نانممه وج ىو ةالّضا ارهظمىناثل اودي ادهاارهظ لالا

 نأ ىتحروملاو لدعلاةسهج نم نال علا ك1 ةاذك(ىنجلا) مر ودرر درا دما ورغم ان
 لياهدست دوسالا ةلالضلاالمو ضس الا ةيا دولا لعلوفي ءاكسح رعللادورمأ ارو فرو ١

 .دي-ةضوهىذفادورغلارهظ يع روددعارودو نزخدسانر ها عسا لياتو
 ءاسن(ىدملا) عوج كلنجورإ ذك كر كتلودناوهوأ م صوتكم هاربا د ضف ىم لاق
 يزاردنوحاإ» ىع برحلا نوبلاطو دةملل نوري ستاركسملال اذوهل اراَدد
 تأ برحلا لوط تااس (ىعلا) مش ننادماو درهنآل صف « شو ءاندمآ كن

 لك ثم لصيل ىلامت هقارانوهو مك ا يأ لصرف نيناملا نءلكرانل ىفأ انسحدورمتلا ىل_ه
 (ينعملا) < زغتودينا لك ملح دوما: « ركتوار وشن ادرك ك- سف يو نينايإل
 لمني امداخواكح راب ب صن ىأ ةءدخ وذل متب_ركسواكح ثلعف ىلاعن هقاراندج
 ئدومب و وعر شباب.« نب رذردداو ترخترتو زود ردد ىوشم نتفئاطلا نينأه لكشما
 7 رف ينملا) يقف



 هافج يابو قطب
 ميك شرت نب تالف

 (مالعب 6
 لةطج مصبملا م رائعا

 نم نلاج نطو بيرل ماتا هلال
 ا 1 دي زاسوكبن هو .ىوتم
 | ف رزمو درج نم نهار /ازمل اهني هزجبإبهاذوةمرتنابمعا داخماو مو : لح التل

 ةديدش(ينمومعب افك ءانداماماو)ةةاملا وس كلاعتتا لإ
 ,هاياهلازرأ (اهرضم) ميعذشو مون عيداع

 لهآ ىلع ايضا دزابكأ 0 ,الادبو نات رحالا

 (ىنعلا) مر عتبان: سعاد اهبرراةدإج ”* ىو هن دش ني زويل -انإظ .ئوتم "نايسملا

 ىلاهنوما لان هرغت ىل هالوين رافي ترهق ارجو جراي بضغ ضرالا وأو
 نانع ؤج غبن عفدن و: تنك نبا نوتسسب كار ثمعلا» ..ىمإ ضرالا هرادب و هانم مف
 ةمقللا نلت مكفوج فرس داون ديلا اذهدا م ىه تمل .(ىاغملا) هب تنشوح نوم

 لانا ةملوأ 00 نشوحلار ترحل اثم[
 /يلن اال ناز مةمكما مى ف عيضي ىلإ عفت ا تال نلوقيةناكق انما لم ىأ آلا ثيبلاف

  ضرالاب سفن ءبعتنا نيم نان اكمل : قادتنا نوكياملاو ٍ



 ارامل /]

 ةريبكلاةبحلاءله ىلاعت هلام أ, نوكت ىتح (ىنملا) « فرب وجهه دنزك عبد
 ءةيزكوندبلاوه ذلا نا لعل فمتر كل سمتر لزب اوهر دماملامل ١

 مرير مءزووس مرآ ءانيوذ « ريزاو اشو ذاهزيرك ؟ ل ىواثم اعلا
 الفلا لجالو يرحل انمود ولاورفما نم بر خو درت ذك ىاعتهنلا صأب ىتح (ينلا]
 , 2 رهمزلا ىلا ئحلَت كإ امه: لت نم

 تسل ثنأ اذه (ىنلا) هم
 فب ثور زحف لامتهللا

 هلاغ» هدوناتسرهش دنا ح ساو ىو
 ناطيحاب

 هما اوي زف
 توسايالثا# هب رقلاو مزال عدس اان دان

 هان ٠ باتفةوتغاصتارامتامإط ىرشم الط مهوطمتال
 ةتءامسلا نم كنا مال اوعنخال ص ارق[ طبحإيو ثوسايو (ىنلا)

 | فم تلناك ن اة بح اصعلا ل عج دا عسب سداالل (ينعلا) 0
 ا لما لا دي نم كلالهلل ابدأ هعلا قملا هردق تلعب فيك ة#بةاكة تكمن كل:
 تمسن شن :شناعما لورا درظانو ىونمم لخدن ىسومان ديسل نكت لو روغلا فه ىسويمأ
 نكسر ارا الغم لس نهااضي أ ثنأ (ىنعلا) مب تسب اهدركو تساهدرسف دمج
 هدركو دماسكاه درسف ١نأ ىلسع درك هدرسفا لدا ةوتقوالو داعماهلضبلا
 ما ةءاقةةفاوو دماج ع الرظت لوغب ناك فقونلا دعم تسياو مل ةعلق قالا مشب

 ىأهرظنلجرلا نعمأ لا



 مع

 ؟رظناو تاءومملا فر ظنلا نعم دعا راكنالا قلامو شاه لوي بيلا اذه نمو (ىنعلا)

 اركفلا نا ىءراصنالا ىوأإءاو ربتعات رش ةيدورعلا عاقل لصو نم ىلاعت هللا بط اخيك

 1مءاسقلا زن ثلا ةرمللا ىنج ركسفلا نوكيا كمي و ةرك ف عمج فاكلا عفو ال ارمكب
 رظنلاناعمإب كدايع م أتاذهلوتاولالاب ءايشالا وجو شا ملا نيهوحنو
 اورظنان ضرالا ىفاو ريسخلاقو نت كرصإلا عمجرا ٌحروطف نمىرت ل هرسسبلا عبجران لوف
 درس بركن هآكدهاوخ ىغاوإط ىوتثم بابلالا ىلوأ اي اوريتعاةلاقونلللا اديفيك
 بلطي الاهملا نور اكتفالا شافن ىأركسف :نراكمالاذر (ىنعملا) يدركدوادريدالوبىا كيل

 اوبوكيالو باغل اًةرسغي ضرالاو ءاه-لا لهأ نوكينا دي ريالوادرايدب د ا برعشو قد

 نم مور ا,كندب (ىنملا] ين او رديشروضصو رتدرف لد: ه نار زيفارسا وست درب
 قلخ ىلا مق هللا نان ح ورا سما بهذ كيل قدمت الو عرسا ليفارسا بنا تامهقها ةبحم

 اب رقيصاحلا هذه عضو قوللاءابح الذ ارسا ةيصاخ نان هالئابا|ط نكفاله أين لكلا

 لسيف ارسا نم هءابحا بله ا ىونعملا توي شيل صو كندبثام نان قذاعبدبط لك ىف
 "لت يلق ةرارح نافىناب رد ملاجب ناب سيعذاثب ان دج ناو ىلا عدتها نذاب ضف ةريدلا
 دكسب زالايخردإ» ىرتشم ماقوالايوَمَجَوأ بناجلكل ناب رحلا ,امجنا

 ايستكماربثك ثرستالابخلاي (ىدملا ب بي نط فاطسةوسا
 تاسو_لار كتم فاط فو ناكل رهعمرم_غميبف قاطسقو ل لسن نأباننهرظن ا
 سحزد-ت ه« دوي لوزعمدرخ بازادوخوا ف ىوتنم تالوةعم اركستم نوكم اشي ثنأ

 لقعلا با نم الورعمراسدسقن قاطضوملا كلاذو (يملا) مدح زا لوزعمو مورمم
 ادّهعمر» ايسشالا ةفيغح نم الامي لوب هنأك دوجولا ىمالوزعمو سأحا نمامزرهتؤانسو
 اينبالو لابطلاءا كب ايستكم ةرثكملا ةهج نم لايمللا ةبترص انه اقوتالآلاو بابسالاىلء
 كلاذرءيلالسمن»ايشالانئا.دلل رحسحتلا ىفاطتفوسلا اذهايف راد« ّنظلا سابل

 نزلّرعم تالايكتانو_ةكلاموقلا لثلوا لسعلا بل نم لوزعمو هاك قاظةوشلا
 نم مهدةعثأدوجرملانال ءا.شالا ىنث اًمحدوجو نوركتم مخالفوذهاو لاردالا سح نم
 ارولخ ىف وكب رك ه تسي بل ثبإ نهرو ىراشم تالايلئاوماهوالالسق

 ةرتكى م عرفا ةسغشلا كاءام زيقم رثلامالكلا كلعب نماي عسا (ىناعملا) «تسيباور
 موتر مق لهل ةذل ال |معالا لاوحأ نع تملكنتنا كلنال تكساو كادغش لم شعر مالكلا
 افسوام اوان نضم نوكنت ةبقاعلا ملعتالثلنا ثيحي مهمل فن دع ظنلا ثنعمأ اذاو



 :م باطلا دضي نا نكع و ب
 +. ىل-*ىضصر ىندللا ملبعلا نم يلعتالو ىف :سقنإب ةوغإ
 ةرولالاة ب وهلارسلريوشن ةغبشإلا ىف هان مهلاوحأ تره أ قلما لاو بأن تماكن اكنالا
 ىوتثم لاغقراثارظنلان !!لاوبح أب مهرانخاو مهلظعر م مولع بجاورظتلا 3 اة لاو ينال زا راما اتناول
 (قملا) « تاور شدنو كم ةرداج زنوج « نا اوريتدرك ار مج نامما تحول
 لاَمبهدرندبلاب نمحيرلا رشا اناا يأ ناوز نمعلا امج "دركي ناسبإلا

 .تصلخاذا حورلا تاقرظنلاهارجا ينعي وهف فدل ديعبالرظتلارظنا
 ,اجح ورمأ ناوزاولل!ة.تادهامجلاوتا 3

 اينوعسا ملو جر راها لاعب
 هيمن بالا ناك نات شاملا لغس ودا ويلا هرلاو ةيناسمالا حور ىلا
 لالا ىل افورتسم ةئمه لج ناك تاو اعمل بص بجاسو مماسناح ور بجاش ل لامي
 دو وشم .ةرخآلا يف لسمجش ا ذه: شاعم ليت بحاسو' .حوربجاص لاب
 ىذا يكيملا لا ذو(ىعاا) من جرذلا قارس ثيرزاب ندب زاناجك ار ىهكح
 اربملو دو ىع توكلملا لا ”ضايد أ أ نح ىل قو ر ثرجو ندبلا ديق نم حو رعت طخ
 م ىافرنرج + دافيد زم يدا

 لاك لم تالالاتا 0 نيج
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 ُ ا :نابلط نا ضالاٍب اوم قاع .طئذلا لاةناسق 5 هر ذأ

 ضيلظو عالدتلا هباهدوغ 9 لآاماوذي راج حور متالد دام قفو ىف اكو |
 ةسالخ كان قو مالح اهيل 1

 ملجه صتةكلملا ىاةرئاشلاعب راد وتلا ( (سلا) جرادرقادتشت هم
 ةرئاشلاعي رلاثينانو نسر رويعدلع اللا هيلعدوه مسهل اهلا ربا

 ره فانا ج2 سس و دو نانؤط ذا
 اوانانو ل ةار وار استلمرلا كلاذ اننا (ئملا)
 اسوم تلا ةيانطو نانوطلا ةنات ةاوتولا
 ىاَناَدمااوءالبلا انامز لك ىف نانوطلا نركسان انو طة .قلاعت هاا ذك اريثكأ(
 / قاتل وحلا ديعلا ننال أ ارادأ“ 00 طا

 اراعرلا ء طق ةنيفسا اطاىلامتدتاَز (يسلا) ) م ديزاهغ رشي
 3 كاامملا مح لدرس ناطلسا ايت

 هدرك كامدكت 7 شدصق ء دوش نيا قا اك ىفتآءثدصأإل كون ناتوطلاةناثمل
 سانا نيمأتل نكي لءاد عال اركسعىلء هسفن برعغ ن ,”تاطاساادصتو (ينءلا) هيذضافا,|
 |زادلاة دام بركتفيولو هدب وثم هن ىلع ة:طلسلاو كاملا لءحناء د سة لب ءادعال ارض نم
 || انما اوما عرش ىمهدابعلا اذ مناطللالسغثا همركو» .ةاطا نم ىلاعتهللا نكتلو
 « صانمم ةاتكمخززوادباسات» صالخ شد سةدودىىسارخ لل ىوتم لاقوزلمل
 اذه مة منكسعيإل نكساو مب ورودباحرلاري دي ىذملا ناوبحلاوهو سارألا لاذ (ىنعلا)|
 مخزمم زدباتشم راك » ىوتشم العرأ طموأ اسانمدخحب سقنلا لاذ فورمتلالا لوقلا

 فوح نمٍبرطشي رولا خ1 لاثمو (ىسعلا) وي تخرو نودوك تدربكا
 قحلاوا ىراما الايس لوب 4 اعتارجا مرسلا 7

 أ العر حوا نكل (ىسماأ) معبر الساع اسما م عجو وشب
 هن مهران كيل مولا ”الؤهاذك ع بلا, ةس.-امأ هلا أ اذكرو
 لاف: ثاةرخآلارومأ اكواب تداول
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 هال نع. ناك اف بساكل ك انكم ( (ىنعلا) «تامجحالسا
 لب موف ل النوع اهل دلاوءايلوالاوءايسنالا ف الخ ايندلا لاه ةراعو جالسا

 لكي رهط ىوتلم ةقيقملاوملا ىلا هدا ةراراندلالعرهأ سفنارسك لجال توعسي

 ) 6 ىلاعنب زم دش مان عسبنردو ىمهرهدب وحدردرب
 5 اذه نم نكلو امه رم هعجو نيكست ال باطي مرج العجول
 .ارلانمأتف «غن ل جالك ناطللا ىديرلاعلا ان_هامظتمو
 !ىملاةطساوب زب ةنراةلارابتعادصّب سيئاذهو
 1 قامت هتان (ىنعلا) مت خاب راكردناجسرتزا كبره ه تعاني

 أ ب_كلاوراكأل حور ٌرحو ا دفو فرس هفوخ نم دحاو «لكورجال ف وحلا نم هءايقو ايندلا
 |هليدملا (ينملا) هن يمزح الساو رامعموادرك ه بادو يوشع

 مهمدحاو لك بلط تح ةهدعتم عاونأب هامرو ض راللاحالساو ارامه ذك لع

 دوم دسوتن هددسر ميه « دب ولسا لادن ديفيميه نياق ىوتشم
 ئاملانامولعلا نمو توفئام عيتلاو تلين م مدلج قللت هاله (ىتسملا) «يرعز
 مك ام همهر تة يق سو ىوشم ىلا ساوهو فوم 4 ل,هتاذومفننمفاشعال

 لج ىلع مك املا ناملعق (ىنملا) م« تبن سومر كاواثسسب رهك « تيك

 | وة وق ىل ءارهاملو اسو_< نك:لولو وخامس ك دح اولا كاذود او والا
 | برقلا اذه عم جة سس اغيأ مكعموهو ىلاعت هوقو ديرولا لب نمعيلا برخأ نحو ىلاعت
 أئث لكن مل بل ابرغأ ىلا هاهنا ناك اذا راصرالا كلر ديوهو راسدالا ءكردتاللاتةيءلاو

 و ىنمكمردلاسوواتسهإل ىو ىماعا

 سمك ناتو تالا مج ىربلا ى ا هنةئئاوهو (ينعلا) هيفا |.

 ,ءكلاو ىو اتي 1 اذا لسه موسي كلو هالو سود

 تكيفالاوةهصارابخألا تح" ” قامو "ىلا ع ف ثكوهامناو قيفم ا هاذي
 سوي سيل باقل | ذه تدبرصزو سح ىف هللابائج ا دهابف ىهتنا!مطاحصتان عقلا تاذ



 نتنحل

 بولقلا باص« انأو ريب ف يطالاو هر راسدالا كردي وهوراصبالا هكردتال ىوش ىلع
 ٍسح نادي ح هكىسحنء و9 ىرتل» رون مرغاره اطبلَعلا نيون بلةلا نمكم ىف هنوربخ

 هللاىذلا ملا الاذو (ىسحلا) يتبركيدتآناهجنيا سحتسين ٠ تيرهظم
 نيمو ةريسبلارسب هلاغي رخآس م لاذ لبملاعلا !د_هسح سيلو وت هيلعر هاط اع"
 ةيقابساسحأب اد غل دن ةب ويئدلا ساسحالا هذه نال ةيفابلا ةرخأآلا ىف نوكي هنالبلقلا

 سجح (ىنعملا) يي رخوواكى دوب تثودي باب « روصنآىديدب ركن اوبح مح ]ل ىونلم
 تاكل ةي ورخ الا لاوح الا ٌةده أشم ىفا هر دقو نيعلا نع ةروتملاروصلا ىآرولناويملا

 هتروس ىلع مدقلخ هللا نا درو نال ةيهلالا تافصل اروصلايدارأو تقولا اريك اورغبلا

 دب ياي أر اسمح و رغب لكن اكل ىناويف ا سم ىلا عن هناغسده |شولو هنفس ىلع مهلوغي هورعفو

 هدرك حو ررهرهظمار نكن 1 رشم نيدهل ميشرتبالا هامل نركي نا مزاو تفولا

 ندبللارهظم حورلالمج هعنس لج نما نكلو (ىنعملا) يدرك وبقاربار تشك هكناو
 ةئيغلا مالا هسيلع حونل ل مج همركو ةفطل نم ىلا عت هقلا كاذو حوربن دبل كل ن بح ىآ
 . وجارىشك نع دهاوخترك ا ىرتشم هبوقىبخاهنطساوب وقاربلاةءانم ىأانارب

 ةئيفسلا نعلم هتلادارأوا روثلا بتللاجلا (ى-هلا) يوجروبىاوت اقول دنكرا
 ىف ره ىذلاو كلهير نرغب نانوطلإ ل .عماولا اباهلا ىف هللا داعتن ا تسسولوانانرط ةداع

 5 نافوطلا ىف عتو اذان ترحلا ةءانم ناأنالا لمتنا ىلمر داى اعن هللا نكل ومعي ةئيفسلا

 خباب ي!اط يتهرب سلا طناف اكلاهةن لا فىذلاق سب و

 نافومل ل حتو اك اله ةمال لان عكسي حلم َدَارَناىلعت هنالدي .راممكو ءاشيام

 | لف شاك الف رض هللا ناو ىل اعت هللا لا ةنيغسنافوطل |نيع لسعح دارأ ناو قرغو

 نافرطتمدرعإ» ىوشم هدابعنمءاشب نم «بيسي لضالدارالفربخت ل دريناو وهالا
 نافومل كل سفن لك لقماي (ىنعملا) ميز صتسو ادركت يداشر مفاب « لم ىاىتشكو
 ةيانع رورسلاو نافواطلا بام مغل !نافالسصتمرو رسلاو مسغلاب كلعج ىاعت ها5 ةئيغسو

 ب شب وخ ىازج ا همهرد يب اهزرل « شيب هباي رهرو ىشكى يشرك اف ىونثم ةتيفسلا
 ةتيفسزتلاذاىأ كنازجاعبج ف نافجرللرظنا كما دفرصلاو ةنيغ كارتلناو (ىنلا)
 لك نان هبيس نم س سمنت كلئاضعأ ىفوهىذلا نافجرلار فو هيل رنظنا ىوتعلا ةمالسلا ضم

 ازا دراد سرتو نويبع ار شسرتلسا دنيبننوجإط ىوشم ةئيغسوهف ةدارلا هيلشل لسعتام
 | تالايلتا نم انو لمت انهذومن لصأ ىرتالدويعلا نامل (ىندلا) يترك هنرك لايخ

 اطابوهىذلا فرذنا لس ثهلامنااىل سانلا حاو رأ ورع لوب هنا الكس الكش مالا
 تدمإل ىواثم الش ع زننلا لايملا نمانرخلةءدها كن لوا فران لس رتلاو

 ا. ل لبصصططبسمملللا



 8 يقطن
 ةذاق اضتالا ىلع (ىقطمل) م« ثسرتشا تكل هرادنإ دوك جل تمل اح ةليظنو ى عاد

 | ةمكسللا نواف نحال نظن كلسو :دكتل ىعأزياعا نضل خ قاعلا بال تم
 نال تملا )يديم هل.ديبكتنا شوك ازايزك مادام مون

 نطو أ ساننلا ن ءدحاو ”نلع برسوم ل نسف شنب
 الا ذالو ل اذالو انه نكيرل ىعالا كفاذف نعام ثا اطر( قل ا) جدو غاهت اد كسروا هكذ 7 دومنداو در دنآودوةنئياإلل كوم حالو لس نفر نمل بف زن وحل
 قب .ةللا ىلا لو نو مدتحلو ءانشألا ةاذيه الاهدل :ىونأو فوكلا نان نلا :
 | مهن. لى امتدهأ نم ةقيتماق ةركوملل|احأ ذأ بناقل عأ لاحا انموتالا قالا قف
 ]| فردا (ىندملا «نيزخىأدانرتتدر مشا نكح ع يت ىرخزاذشا هادو رتإل +
 نال. ند دحا فاضل يزخر نالوخلا نينو تست نعنلاو“ ,ددضلل (لع نانجرئاو

 ىلاعت هفا نموها ىربفراعلاو ريغ ملي تن نم ال ع
 تاسدرك كم هه ارم اوخ مربح دوق قم فوففاوع ةمئاتلما اوتيل اهت ال
 ةقيقلسا | نيم ةبصت مدعلو#و مهولا. ف ومآ عت "ريشا كبل اذا: (ئدلا] از. انبر» نياوا

 عيه كم . ضع أ طخ دامتتم الاا ذو معبأ اولا اوه عون لانو يزع] نحر ملا موف
 ةةي حالت مهوالسأ نوكنال (قمأل) هب او راكم عشت لق عيه مدرب كك :تغيم و ومو
 هناك اذبأ بعذيالىأ عضال, فون زاكأ اق بهذي مو ةميةحالم موترك ىذو
 بو ذى لف هثدو تضحي نأ زي دجو هولك تالادبأ نوكيا لاضجت مولا توك
 بهذا نم اذبالو صل ملل بع لاب ال جاو ردي الز غزلا تالىل انعتهقاريق ندوب و وه ةفيفملا ف نكملوهاطظلا بصحة مغاولا ولا ىمنأكو ولو فوك اناا ذ
 د أ مهوتاذا اانا دقنااك فوملال صأو ةعيغس نان ءارشل اوس قل بتيل سلاسفنا
 تهت ىغعو مك 9 اكرشن رثؤم ةرثأتلااذهو قدنسلاو معلا فؤاا نع .هر ناك فاو
 لإ نم طقس ب ذك اريوط اذاغ هتبص لاعحال ٍتركلا توريتعي سانلا نأف مَ الن ةمبقلاق ثا || بذك نوكي ىتمو (ىنفللا) «تساختساررا غوردرءملاءزدر» « تئارز هدرا
 مسهل تؤمن اقو متت ز شين بل ةلاماك أن موسالاولانال فتوي ةؤع !ناةرابتعالا
 و رافكسلاناندن أ ءراتخا او هنن كارما نعفامددعتاولو حلاو دغةركتل نضر نر ذك لك ةزخألاماوأبت لا اعزه ونيل (قهتاةيرترم هئازمأ مكتضنأ

 ارتست
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 هي بيب ب ب ب (اناكف]
 جاو روا دارت سارؤل وتم انبشنو يفتن الا بنل ةحبمتلا مهلاعنأ اوركسصنأ

 ىأربذكلاراتخاىذلادال (ىعلا) « خر ردتآدرك ناو ر نآديمارب «٠ غورفو
 نانبذكملا لاذ جارأو ىرحأجاورلا امو معلا اهسشاولاعتشاو رابتعاوجاو را
 فوخ لاح الداشرالااوهداو ممكل_ىفاوكس:اماظملاعياشملا تافثلا ارا ماوعلا

 الالبميالفوي زلابهذلا نات سانلا لوبقمدعل »وعداد مم. نكرو هملاولعولو ةغيتم ا
 مالك ن الطن رق د_هلاردت مالعالو هتصص د امتمابالا لبقيال بذكسجلاو صلام هنا مهوب

 اراكنا نكموك تمعنركش ه تساؤبنب!تقد-سزكى غوردىاإط ىونثم لاق سلفلا
 كلة يهانرلاو ةاعرلاىأاوثلا اذهب ذكلا ىلا بودفعتتأ نما (يدعلا) م تسار

 تدجر نال ميل اركنئالو ةمهنلاهذ_هركسش لفت قداس لنا مهظا ىأ ق دسلا ببسا

 قدصي ىتح مهب لغتشاو مهركتن نأ ال ءاةرابخال ار هام ةروس؛
 نءال ةريلاث يح, نم م-جهيشنلا نمانهدارملاو مهموهنم ا
 نديسوج انف قرغيإ نوعرف ةرضسم نال: دئاغلا نمىرو هلا ء.ثالا لس لولو ةروصلا ثيح
 أ اىلهلع ئلفلاو كله القات دسأب بشن نمو كد هبشتب ناكل ادب رسوم

 ىوتثم ئذب سيل هناذّدح قوهفالاو تلا لطعتسا ةعب رشلا ىلع هوقبطلو موتك هوطاخنو
 نعلوقأو (ىنعملا) مي واىامنأ يدراجتكتك اب هواىادو سوي وك فسلغمزا9
 هربعأ نعو ىلاعث هللا نغس نع لوف راغب ةفسالفلا لهأ لاوقأءادوس نعو فسلفملا

 مهذعب سانلا نا لامار ىناننهقبآ لاى آلا قولو الا ىف ةغ-الغا اىلا عمجار رم_هضران
 لاوفأرب رفتىل_هرداتانأوةرهظملاةعب رشلا ىلا موضعي و ةفسال_فلااوثأ ىلا بهذ

 «تسلخاد لكردوزج لكزام وك ٠ تدلددش هاك ا ةنك ربط ىو نيئفئاطلا

 طاب ربلقللاالىلاعت تلا نس نم لوخأ ليهلاوقا نهالو ىنسلفلا نه لوقأ ال (ىنمعملا)

 هرم ن م لوقأ الو لكل !نع لوثأو ىلاعت هنا ىوساماحت مهروشحل لصو نم نالديقو

 برج ال(ىعلا) مب رفح نك ناشب وخزوا اننآز ه رثئاهردزاو يشزازب ركمك )ف
 ل رافأ نمو مهفرعن نيذلا نمار ذبح نكورك ذل نابعتلاو ةيملا نمالورك ذا حبلا نم
 هةربكتراكزر رفالتردو ىم لاقاذواونابعتاو عسيسلا اقالم نم رش أ مهتبصص نان

 /نوبهذيءيرقالاوفراعلا ىأ مسهتاتالسفو (ىنصملا) يدرج ىتاىئاغناشاهداب



 .ايغلاب مهرك ذشبو تاعاطلاو لامجالا نعكنو دعبب ولا« أن وعيشي وكناقوأ
 از قوذف انوبلسي وكل حورر كبل تالوصح ولك ايىأ باو اك لواك أي و
 ةزا  ىي رهلايخ هنثنرخ نوح إل ىوشم ماوعلا ةبحا همر مكانا اولا
 نا طملارابجلا لثم كلايخو هركنف مهم دحاو لكو (يتعملا) م قمتي رش
 ميلا تب ىكم نات ىبكرت فصو هنا ىلسع تابرمشلا صام ىنسمى مس رشتدبلا فرط نم

 نمالو دعبأ كويراقر كلوبح ا ماؤالفر اعمو وأب رخأ لوش أكسس ب ردملل هنءابلاو
 الرع كيلماوعيشو ةينافتلا *اوهالاب لولغشأو مهئاوهال اعنا ولمسة: اراكشالا
 (يملل) تاي ارمع زاىرادكىهنش ٠ تاشرنكلايخوتزادرك فشنإ» ىوتم
 هك ىذلا ميشا الاذاربادجو مدعنا يس ىسهلال برغل لمأ مىذلا ىفادعملا قرذلاو | قامورلاوثنلا نم نمحرلال بق نمكبلق ل عدراولا ارب رسشىأ لابملا كنءاوةشنم اشولا كانا
 ه رئاذا افشن شنب املا ضو ف دنو قرعلا برثلا ف شن ىرهوجلا لاق ةايلارعت نع
 يحل ورمل أولو اب رخالا نوبا ذكسلا نسعي لطلا ل اغيليللا ف ,رطءىذلا ىدتلا نيشلاو
 |عجةانولارةلملابل امهتالايحنو ةدسافلا مهين بى دنلا لاذ كلنماوب زجل ةفادصصلااوا
 هنوصغر دا ب( ف شن نا انس ف ىوزلم وف امو ئازج ام ارجو ب اذكتلاوهو ضار
 نوصقلا نوك وه نوصفلا ىف هتمالم الامد دعي( ىلملا] ي نوكررد دبش ىتاك دود
 هامو ىونعلا*املا باهذثللاسايف ماسلا رعاك نوك راني توكست لم لي اقتالو ةرمنال
 3 حمال كلفن مقل اووشنلا باهذو لدودسو نءةايما

 يدك
 ديصرك » ىوتم بسن |تاريسنل هنو ءدو تاءاطلا بنام هتبععاذا ىأ ينم نوكيا ينابلكل هّنصماذااب رطوابطر نوكي نسفك حلاو ء(ىنملا] جدوش

 نسل لعج تيلطناو (ىنمملا) يشأ درك منج درك قاوتمه « شن درك قارن ىماوخ
 هدرعملاءايلا عتفيو ىمراف ةبسراذلا ايلا ءاق بابسسالا هيف نو عض, ل سلاودو اديس ئرطلا
 المر ىرط مآل ةورعلاو هودت ,وئ لمن عر دقن اضب ألانرق4 لاو طغس طاق فرع
 نكمل (ىنللا) هي دشكيم شا :رمادك ف و-تآديان م دوخ عيب فانز .اندادشنوجإل ىم
 بح اس ىذلا بنام ذل أي ال هقورع سدو وفشن نما#اب وافشان ناك الن هغلا لاذ
 ٠ ىنزا فاك اوماق ناوي سبط ىوتشم ىماعملاىلء ى دانت ن لاس لك ه يحسن سمالا

 نكره نمأر قارك دامىنعمةحصتدرأ ١ذا (ىتسعملار ييىبط شعب زاخاشدباسب
 نءاوعن ديلرمكل !نمموئطنأ ا فالخر اهلا (هقانرع داع روسو
 عالط اان لا ىف نوصضتفيف مهعا دخ ىلع مزاحم (مهعداخر درة وين دل هماكح مهضنأ |



 اوماق) نيئمؤملا عم (ةالصلاىلا اومافاذاو) ةرخآلا ىف نوبماعب
 | ىنهتناء ,الملخ الا نولسي (هّ نورك ذيالو) مجتالسم ( سانلا نوؤاريإ ان

 ناك اناو ىلا نملابلان الب الىبلاملارهاظأا ناب هنورك ذي مهنالنيدلا مجنلاةنيل الج
 هءاسآ ناكولف هبسيولو دعبلا نمار ها طروثلا شاثردهاش هتالرهاظلاناسلب قفاتمارك ذ
 أروي ىأ هير سونى عومف مال-اللءر دس هتلاح رش نأ لافاكءاقر.شممردس ناكلروثلا لاذ
 ءاطلاا تش مط هسعاب ددقورع ىف حل نصغلا نان ىناتلارطشلا لاما دملو ىهتا شراع
 هيف نك, ملاذا نانالا اذك ةوارطلاهدارأو ىظلاو رادار لغبلاو سرفلا ىدئاهرسكو
 نياتسنيشن 1 لف ىو ةدابعلاىلا عرسيالو ةنوعرلا نمومتب ال1 ىأ منش اح ار حي نم
 ةريسق|هلعجادب راتةمالعلاءذلع (ينعملا) 6غ .زشااوحاو كو وربقفرب « نك هنوك ناثن
 ريمغل !ىلء اهلوق ف عرسشاو ق اذنلا ىف قلم ارثك 1 نوكلا ملازءاملا سلا بال نم لصحي
 دزوسوزك ني ناب شن 1 © لاغرهدزوسك ىديدىت يه ىرتثم اهلاو- أ فو بالو
 أرانلاءذ_هتلع كنالنسغور صنت لك نرحت ىنلا رانلا كل: تيأرولو (ىدعلا) «لابخ
 اهنانيماالا نثعلاح ورلارامدارأو لابهلا اهم قرت حورلارانكساو اين دلارأ هوا
 أ ار تقيتح فو لاب ىف ىرتئم:رادد ءرمغرادلا ف سبل قشاعلا لوةيفهقاىوسا قرخ

 امنا ص النو نام نوكم الإنمي( تمل ا) هب ناز دز هعشك
 نامالا ةيوطر نمهدوجو ل احا اذه نسب ةلعش تم ا ة.حورلارانا اءذهل مم نم

 ةمال_هرانلا كلن ىمرأتلا» ذهوا أر يأ طئالو وللا ىلا ليم الرصتلاك سسايهلا
 نكي ةلاوحأ يلع برشاو ريقنلاو_باذلا ىلع

 هاله لثم نمر ةرخآلا ىهةمتيةملاو تالارملا ىهابثدلانا .اوتالايخاو ماهرالا
 الاكلاهّئثلك ه واهب و ررءردعريشره ممخإل ىوتم هعشح وراتب رضرانلا
 ىوذ لكل ىأ بلع ل كلو عبس لكل اهصخ ىنأ ىسملالا دعلا الاذر (ينعلا) « هوجو
 لكوةمجرالا كا اهيل ب ذاك ل كلو قدا-لكذو أ *ىند لكلو لاعلكاوأ فيعش ل كلو
 فلا وجو ود ج رخوروا«+وءوجو ردو ىونش امنت هجولارسفب عرسشمت تاما يلع نم
 قارغتس الا ةيترا لو ولا بلاطتنأ نمايبهذا (ىسعلا) م وشج ردو ررد مسن رد
 دارأو مصرف فلالا جاردناو ءاحكتكى لات هللاتأ دف مناي جردلاو جرخاو
 ةرثكل اكو :*ارخ مو ف تطةس نكمل فاالا ةروص ىله ب تكن وكل لسول ا ةزمهفل الاب
 ءاسجت كف اهئ لكي دارو كلب رمابأر قا ىلاعن وذكر خل حي ىلافلأ تدتكو اهل امغتسا
 ردفلا نك ىوتثم ةداعلاتامرصتلاو ةئيد درلا لاعذ الاو ةيمذلا قالخالامادعناو



 مست ىف فلالاةرو هه بتكت ىلا

 ىنعم تا تسي ا نمو راص ئعمب ىهىناا دش نعم درك نان
 ون مفلالا كاتو بجاوو مزال لاح لك ىف!*ءاشمخاو اهرتستالا
 ٍء تناكو لو اجنالة دوو «تسلرخه خو
 بيس كلاولا لاما ذلك ةدوجوم
 نلالكو منرخآدووبهدوجو
 امتخا

 ا :
 اادوجوك ةيلكلابمدعبالو رخآْئ دب لديقي التان قم اهدو>و مسنف |

 :لك ةرياغ هرنيدت قرح نابل ىسملالا قل اكل اساب لوغب هناك رس عشا ىف همادسنا نيح
 نم لاؤسدقّدصإ ولزالا ف ناك اك لالملاىذثلب رمجو قبو ىزاحا مهدوجر شاع و
 ىلاهعت تافس فك: اةسةلج ف رسار ب هذأنر اهلا دسحاولا ىلاعنهنا هاوحو مريلا كالا
 تقبئوهما مد طفل ف تغنخ .ةنخاىتلا فلالا ىلارسظتثاو ةب رشا كفاصوأ نم .:الو
 و تام هتشك فورح بج نينسج* ط ىع ظذالا يف تطمسو لكشلا اذهىف تدكوىنملا ف
 فذ تقوفتامتراس فورملاةهجا ذكر( ب تالصرب زا فرح فالح تو
 ةطقاسناكلانديعلارم ”اتلقإ ذا الثمةلصلا لحال فرسحلا
 دوما تلخ دودنزل 3 انو ةاكلاو ظفالا ف

 امهئلأف نحو ليممس اك« اهسالا ىف ا ككَوَهَ سقم ادعو دمسلا ف تلخد 05
 ليسو تيسر نيسواب وتساءؤسوا ىوتشم تبائىنهللاىفو ثامةروصلا ف
 خلا فلالا يع ففاديسواب

 هنآك حانتفا ف ةمكسحلاو نيدلا ما كرات ىنالا تملا تفتخأت
 ضر لالا دااهدح تام, فلالاىءانعسال ف ورملارئاس يل ءاهرابتخاوءايلا فرح
 نم مال لا هيلع هلو ذلهللا هعضر ريكس نمو | شاوتوار اسكسنا*ابلا والو اطتراربكستو
 1 هتياع هللا قالو دولا بلاطت ىهنا تا عشوإ ,ربكت نءو هللا هعفر هلدضاون
 :ذااو وحخلا ىلا لصيةةرشخارارسأو ةقب رطلا لاوحأب هنملابوةعي رشل اماكسحأبب
 (ينعلا) جلا ترك كك ديآبجاو « لاسونإ .انتري فرح كنوحإل ىوتن»
 فرحان ذ ل (ةللارمهقأ نا للا اذه ىف ايجار او ىفأي مدعو .ولاسولا اذه مط الانرحن ااا
 مهمات ىشماخ ه تسيب و ني قارف طرح ينوح» ىرتشم لوشيع رشدرصام ا
 وكلا دب مولاصتالاعاموءابلاو نيالاةارغ فرح نال (ىنعلا) مي تسيبجن اور
 لا

 بجاو



 هس ولالي
 0 8 ىونشم لا.ةف ةمئالل ارارسالا ضعب ىف ةبسانم اهذسمبع رشا ذواو مهأ بجاو
 قرفلات هفال هن ءئأو ىرهنلا نيكباو هوبا تيمون ةوغبكرا هنأ عتيمرابو

 1 ١ 0 جدبأ قوف هادي 0

 _ 3 مع

 9و

 نم ى تف لالا لال (ىنسعملا) م بفلادبوكي مهواقينيسوف « فنتكمدش انفدوخرا
 ائروسترغتسا فئالا نا لوقب هنأك ف أ نينالو ابالم نولوغب ةرتتسمانوك ةلاح اهتاذ
 اناه انعم نو دوي و فلأ لاشي نيسلاو“ ايلادوجو الب تباغو نيلارءابلا نيب

 .قذلاههسجو ىزاجلا هئيعتو همهونأسفالابيغاذاف ف
 ىسدقل ا ثيدأا ىرش ىلع ناكو ب زاحما ةيناثآلا نمهرهطي ىذفاىنملا هذوع هللا ءاّدأ لا
 دب الو انهرجح الاتي ريكل اوربك الاؤبشل 0 ا

 شنمشزا هللا لاتنيتسصه
 همكحو هبيبح قح فت يمرذا تيمرامو لآ

 سو عيلع هللا فس لوسرلارهظو 0 كاذالب

 |رافكسلا لحرترل ىاراره لولا كد إل ترفل سو عسر لمهن قسما
 هلوقم مال لا بلع ىثلا نم ىئرلا 3

 مولع «فنىلا هلاحأإ أوةيفكلابةءاسبلا 0
 يرادبلا مأرب ةيلكلا مالنا هيلي يغار قا انهمو ب.دارهور غلاب

 نم ةفسردبعل للاى تاذات ىلفل امامى كلذو
 مذإ قرم ايصي ناك ءابحالا ةقسب قا ضال مالنا ملح يديه لام نس نإ 0 ةنملا

 ماقملا اذه لاهي
 سنا ةطسح هوما هلل وسر ملذا مالا اذهاو غلب نأ لا هانم ودبل ركنا
 نيح لو كى اعت هللا نم ةغيألا ىف نوكي ل عفو لوف نم هئمر هطام لك هايف دحأ ىفاذأف
 قطان[ ىناترطا نحل اوغكو فاش مظع امىاطسلاا ديزي بأ لوقكو نا انا روصنملا
 ثيداحالاترهطاكر هطو فب مشل مهدو جو مف فلأ نم طنلوقلا اذهاذك قلاخو تقولا
 أو راددوبانإو ىرتثم هللا مالك ةقيفلسا ىف ىهوتلا فب رشلادوجو مخ فلأ نمةفي ىذلا
 اقرصتس "اولا نكيرلاذا مادلع امم طاع صصصصتسمسا دنك ىاندشةكنوج « لسمتوا راد

 س و دوو وا د 0(



 دو ىقاذ ا نكلورت رقيب
 اضم الاو تاياغلا نا ضرفولو( ىنعملا] يديم فا

 اهلالانهنارابت 4غ 0 تلا وتلا ابل سأل هادم

 فاول ندع از شخ بوح ىرتشم 0 لدتا

 قاقد( بز تشخو) ةعب الا نم عونصلا بلاقلا «دارأ بوجرلج مب تسدزبن شرعش عبطقت
 بلاومالعناسلا (ىسعملا) بارتلا نمناسنالادوحولعناس هئاراّءابقاساوهورحالا

 ةينبالابد يقم ىأت سم كلان هنا مادامةعب رالار ارمسانعلا نمهغةطسا ىذملا بلاقلا ةيئاسنالا
 الامل ناادامىأ في رشلا ىوتلار عش ياي جو سءان بار ارتلا نمرجالف عتط هم
 شدوب و لالا دوو ىوتلم في رشلا ىو اوال ةءاتكنمشنولا ولمعالواب
 مكمل و و بارقلا قييولا ل (ىنملا) | يدتكت تو حوارص دزاس الاخ هدنك فم

 ىقاسنالادملا بارض رالا هج و لم قيبرل ابل تعي ديرتي ل معا لو ىملالا

 و ددكردرسو هشييدنامنوحاط ىع نصل لعدب ارو هظكدبنا مر ءرارسا 0 و
 اءالثأنركتدأ ل سجال بارثلإ ف قبب ءاامل (ىمعملا) يي دشكرساب ردنبمزا اهشبب
 دمآمو تاباغرهظت ةرورض ىوتملا :ملاطم نم غا رغينااساربصستو دس روتاباغ
 3 رثولم اي ينكيال يكن تألجالرصل فوج .سرلاعتء ماي ىرخارامتاو
 ١ نا لعاو بتاكل ةمزال مالقالا نات مزاللاةداراو موزاملا
 لعلاو ةينامورلا فرامما ىلا ابي نول هيو“ ايلوالا لك ا مسيتغب
 سل سلال راما ]عجل انرحنعاوندح « ج رفدنوادخ تا
 يلع هللاى سلا فاربطلا ىرر مكيلم جرحالذا نرحب نهايث دح لاةرورسلاو جرذلا بحاس
 ع .دكيمو اةحالا اولوقتالو نرعمتست اهىنماوندلسو
 ذ جرحالو ىنعاوثّد-ةريره ىنأودواد بأ نع



 درك 3 ىوتلم ىوتللا اذهب

 نم ملكتئاضيأ ىرطلاو سبايلا ف وجوءثورصل نع حران (ىعملا) هءتساو
 شناج « ابسرد الدنا كلنا تبعا زانإل ىو نسمح أ لام الل ةرعللان ان ل الالة عالا
 ابسلا تقوف عي ردت او ىنأ:لاباليلخ اليل ةبعللا نم ىت- (ىنمملا) كبانشا لمع ماتددرك

 ىرطلاو سدابلا نمو ىب_هلارهي رلا نمدارملاو لهل ركل ةفر اهمهحورا نوكي ةوابصلاو
 لاكلا ىلا سيول لسةع ىذملا ىصلا نإ ,مو تاءاكدلاروسولافلاو زيغلا ةبعللا نمو ةروصلارب

 عضو ةةبقم ارم نم ملكش الو هل ارحب نعرابخالا نع عمجرا لوغيالات ذاك لسادملا
 هام وهىذلا لاقااو ليلا نع اضيأ ماكنو< هلا بنامحل«_فتوةروسلا لاء ىلاهجو

 لاجرلا غلابمإ .ةبعللا نمي ردت! لاجرلاغلابس لب ل ىذلا ىملا“ : ىتح ىلوأ هنانةيعالا

 الو أاكلامو ىنعم ارح ىلاملكل اظفامو امنهانو حورل او لت
 ىزايتازرةعؤط م داملا لماع ردتلايالساوةغ

 دمعة علما 3/:نمىسا | لمع (ىنملا) امال د حرك يسد ىمع

 نكوو بعللالف بغارو بلاحل هنالوخ موتنا

 أوزح ٠ ددتكى قزم ئاومالدوك ٍِ م ىأاس ”اوا.تراممرهاظلاىقبعللا
 َ او لمعلا لص« ملاذا بعالا لعب وغلا ( (ىنملا) م دتكق ارلك هك اندياب

 | قزيللا لسا !٠زملا. ها / 'مزالل ابوهم نوكي نوع الام هاد
 عوجر9 لكل ا رشلا لكلاب د

 ا ا مدرب
 اذهلو ىلاوحأ نإ

 (ىدلار 6
 هرزاسمرار 0 0

 ماكتملا ةادأ ميو لاه هولا ارلا تش ارو بر

 |مرجالا يذم ازغك تنك ىوفف- ىل_ءالعو لج قمل ارمكَلايدارأ 0
 الا اذمبو هوبل اط نغازكسس حورلاو باقلاب زتكملا با ال ريغتلا كاذمااكف

 2 دوخ ا 0 3 0 نمل بل اطلاو نور اسم
 دشابك تود ه ثضاأ+

 مزكسلا بلال امتالزتكلا



 هدعسو وا ظلم رهدنك ى اردوخدصسو ىوتنم الث لاقثيدألا اذهمووملو بواطم

 هللاىفءانفلاووحلا ىلحت ىلا ل ساولابيبحلا كلاذو (ىنملا) © د ادرج زا تسا هنبكش يب

 ىوف ىلعءرثأ: كرلا فر 'وهحول ا لجألا ؟رملا مات درصعل ا تالدغتل دوسي

 دبعلل نولوغب و ىن-1-1ىلاعت هلامهَحأ نم نمؤملا اولاقنيقمحلارثك< 1نان نموا: ؟سم نمؤملا
 هللاو .ناقصومءامسأ ريو اعثدقاو

 ال نم هنيعق نوكيو هولطبو ءدرص تذل الةيهلالا: 2 رذاقلاقيشحلا لا

 ءلاعلاب نر نو <سسم, لو سلا نس مع ازا ايذدل لهأو رهاظا* الع وتو هناذفاشبأ
 لاقوملاف يسب قولا نا اورك ذل ةمالاو لمعلا ارمرصأ ةيملالا ةبحللا تدركسني و

 4ك مه شنالايخ مها
 رخداممنلا ضامعالو هاب هنا فنلمو مكن مكمل بهذاومل ع ىنفروه ىو هالايخ
 ( ملا عنا وفك نابع كاندي نس اه ام( ىنأد[رزكيدلئادو ىم لاققرمغلا عمدستت

 !ةدهاشم رم دوضعملا ناناأ ىالئاكرح لع ابار مخرئانطع مدم نم رجالا
 سارا داره ابار اتاي ماكان ىزاملا لم ثوهدوجو

 دم اودع ىونشم 0

 الئانن , رورغملا«ا اعلا نمهدوجز نفي ل ىل مدأ !اودصما انى أ (ىنلا) هم ىدشديفس

 زأ كل مدالدبماشمةروصلا ربت ينك لوك دوجو ىل سفن هنو رمال مدآ الب مكن

 اال .:تسحواو قافسو ياذا :؟يصوهىذلا مدآلاود صعاب
 .ك:نالايرظتاو از الاو ىف عابتككرمبئاو ذيعل بشن

 بع مكنبع نوران دان نود مكن نأ
 قوحاإف ىرتشم ىملابلامدآلاو دعنا ىنءم ازهر هلكداب

 هللاعفراو دصماءادنب (ىنسعملا) م« هروزال خرج نيهدشيبزا ه دركرودناشيايشجرا

 لرملا



 لمت مهيعأ تلككتو قر زالا كلفلا نيد مهبع أ مادفضرالا تراص تح مهئيع 1 نءلوحلا
 او دجوو ةبناب رئارارسالاو مولعلا ندعماودهأ شو تامملار *امسالارهظم مدةاوأروتيادملا
 هقلاالار تفك هلاالإو ىع هاقرزء امس مهنبع [ماذق ضرالاث را -ىتح مهب ولطم
 تيقغناوهللاالا الرسن هل الا لاقو هلا اللا (ىنملا) م تفك تدحرو هللاالاالّتشك

 دوحولاءانفا نمةسح كلا نكيولاذاف ىلا عنه اىو امن لومسولا نب رط نان: دحولا
 هلاعاطو ةدسحولا نمامورحم هللاالا نم بي سنالرخ آلاف قنىفاعن هلا ىوسام ؛لرتنمو

 كآ» ىونثم هب رفرع دقق هفن فرع نمنالهتلاىلا لو سولا نء هدعب: 4 ارو باج

 ىذلابيبحلا كاذ (ىملا) يي دشك ان سوك دمآ تاثفو ه دشراب ليلخ نآو بيبح

 هرشاب تاهددك همك ىو ىونشم اننذابصس نأ تقوأ للملا لاذودثرلابوه

 |رارسالا» ذه نسل لس الان نيعلا بناس (ىهملا) مير كم اقلخزاميديشوبءغ

 له نو ردقيال منال اهلمتالؤلملا نع اهانيفخأ ىلا رارسالاك لو ديحوتلا ةقلعتم ا

 بصوت « راكش ؟ددركن مهيف وكم رو 9 ىو لاعت هللب نورفكيفاخوركشيف اهم هذ

 ةدحولار ف شكد صغب تنأوانابءاولغتالاضرأاهتةنار(ىدملا) م رادمرح ىدرك ف دك
 |مسهنباعماسني!لئاق «. متنا ديارنا ا نم لسل» ىوش- .امنذموامر حم نوكست
 اريمعتلا ىلع ةدحولارارسأ مهلكلوقأ ىأ يسن مهلعففا ارظنأانأ نكل (ينملا) مرنم

 سيل لوقأ ناو عمان3 ىوخ ىنمانأاضيأ لسه ةدحولا .عم اسواذ_هةدحولارنسرئانانأ

 دحالا م سفنتتال ليف امتدجيوو يهاب ةدجولا 7 للا تاءاذاتراداسغرادلا ف

 مرك جئرزاء درك دنشبك ب ر هوك عكس هنو شو ردت روم ف ىوشم سانلا نم
 موهذم | نالالهأ مهرتاعامجلا هذ هنالزنكلارثقن رو شي وردم ةروص, .ل (ىنعلا)

 اينو ةئيطخ لكس أراينالا بح بسح ىلءةنححلاو ةحزلا مول ةقةثحما مهسداعو مهن نو

 ةمشج 9 ىو ابنها نماوغرفو ةعانغلا هللا لهآر انخا !ذهلودانمو سأر ناو دال الب

 نيم تراساذولو (ىعللا) ه«ماجماجلتةرهززا ةيوخى « مارحد ثناشبار
 ةيوين دما لاوحالا لوصح ىف ميه لام ارح ايت هلا نهأ مهوتاعامجلا كلن ىلع ةجحرملاوةحرلا

 تاعامجلا كتر ٍباَقلاروشحو ةمحارلا بس ىهولاةب ورخخالا لاوحالا لوصح مهكرثو
 |«وبنتمحالابندملا لعأو لئاكمس ةفيقملا فابن هانا ام دنامدق لتاذلا بسلا نمنوب رشي

 اهارحو باسح اهلالح اينالانا اوركمغتب او باغلا ىغاوهوصف ةة.ةملا وكسب و
 (ىنحلا) ب دنب ل شعن اراهمشج نبا دئنك ان« دتشك نمادهدركر باوك ال ىء باذع

 |رهاوجو ةضفو ابهذاومدغيىأ بارتلا نو بك مسغنوك ةلام مهلايذأ !امابن فاقلعو
 مهل مهتبمحم بعسلا اذاو رهظي تح هللا لهألا مغعب نولذبب وةذيذللا ةعملالا نوامعتسي و



 اعتلال يبس نماوذصي وةيملالاتاضويفل !عوبنياودسي تح ىامعت نا نع نولخطو
 (ىعلا) هدب 3 نير سنتكم .٠ ددماب ردة مشح نيادوشك 9 ىوتشم
 نيح بارت ة ضب نم نوف دمو ةروتسم ىأ ةنتكم وكس ى مدا ارحب ىه تلا نعلا ءاله
 مهنيذفلا؛نرعلاوءايلو الا لوقب هنأك يطا ون هخدأ ى أ هس رنالف سنك لاعب عيفو
 مهق از رأو مهمواسعو مهرومم ىلغي ىتم ىفاب رلا ىفاحورلا عستملاع وانو اعملاد دمع
 هأبعيالىذئثلا بام وهىذفارهوماو ةضذلاو بهذا قلما بارت ف مسهموضو
 نأ نكسصاو مكل بح اصمو مكن طاتخموا ,رعاذتلا بسحب من طوب مو د بعمان لوفتددملا ردع وتلا ندلا كلن كلل (ىنعلا) «ماهنسريي دبات نساعشب ه مات نماعلاب ديوك كيال ىونشم تاماركلا عبنموه ىفولا نان ةبهلالا تا دراولاءام ممم عش ىتمو
 1 رومالاو ةرعهلاو برأ شماو لك آملا ىلارش مكسل ثم ةرروصلا بسحع تك ولو اين ها ل هال لوقي ىولاو ىتلا ناك طوب مم ال دبالا ىلا ةريسلاو ةيةمارابتعاب
 مولا ءالؤئم نال نوسركعم موق ءاهتشالار بلطلايؤانين ها رعأ (ىنملا) مامرءدرك اربثآو راوخالاخ ه اهشاردلادنسركعم مون ىرتلم ىلاعتدتلا عمقالم اعم عج عملا
 ماعطلا بارتلا.دارأت ةعاطلا مهل ارسل املا || ىذرتكسلا طوبلطو ةعانملا وكت مال اةيحج نع او دس وىفاحورلاءاضسلا نموا زبيلا املا اوكرثوبارتل!اولك أ
 ديراداك اراه دزاوقلخ درا داسناعبطذموو ىرَتِم ينامورلاءاذغلا« املا نمو ىلذلا
 ابين قلو مهتر :ري سلضو أيل اوالاوءادمآلا عبط تن ركب الخ (ىنملا) «قلخ
 .باريسأ تنأ نماي(ىعللا] ةنا ,اىفادهي* « ةتسناددوج ممددن محو ىوتثم موك النمل اييسنوكيت هتمدودعببال ,ايندف'نابعثوهو اكتم نابعتلا نوكسمي
 ىأ نمل هت له نكل نيعلا طاب ره رفو تارملا ف روك ملا ىسواالا تملا تاما انيناللا
 كن جال_عو مهرا سأ ىلعو موعمسىلعو مب واق ىلع هللا مخ ىلا هللا لاقل متع رش
 ىداثكيدجر» ىوتم لااذملو دشرملاروذح ىلا باعالاو ثاعاطلا ةرثك ملا اذه
 ئيثىأ لم نيغلاءادهرفاغا (يضملا) مب ارت اد دبلاىش. كب لب « ارم دئئا لدن
 هيغرتو 4 ليقتوملاربغ هرظنتام لكى ميل دبلا سثب: دحاو ةدحارتل ابنا ملء بلغت اهنضف
 3 :نيعو لد بلا سئي ونيغماقلانتل

 (سلا) عت
 ثروخ لي » ىوتش .هللا

 هقازات مدس ةدخأ ويسب الل او همركن مؤ ةغزامتب
 تحرز ردا سبدرنإل كع اديأدحأ نم مكسشمك لام دئيحرو مك,اههتها لش الوثو ىلاعتا

 انملا سمن كلا دك مالا تاك ولو

 دارو أردنا درتبعل هتجرةرثكنمهقلو (ىنعللا) يي هتخاستبانا ارتارفك يع م تغب
 كر يسم

 رداتلاب



 الفنا
 مهصاممر قلما نارثك لوغب أكسب ون ناناعنطسا هنمعنارفكسلاو بيتل ردانل اب
 هللا ىتبفي الف تاثسح مهنا قلالي ئلوا ىلاعن ةوق ىو ىلءةينالاو ةب ون اب اهولدب
 هادو هشج د سود هدر ديزي زا مهط ىو هاجر اجرلا عطل اساب

 ىأ دادولاو عله نم نيع تأمن ,هحن اداوجلا لاذ اذه للا تنفع
 اء دابع ولف ىف رستم هلع ءاطملا
 ىلا لوما نملقنت|تيبلا اذه نودشمتابنالو لدبلا مثمهل صحو ءايلوأ اوان
 هللاو (ىنملا] «دهدهيارعي راعزا ارهرهمودهد يار سراخزلار مضغ ىم لافت س وحلا
 ىلسي :ةعاضبىأ ةامرسلوشلا !نمدرولار ار زالىأ ءهنغلل ىلسي ىلاعت
 [أرظال |نم ةصسو هلل : زىأ ةيسسراقلا "ايل سكب ياربي اهتور م ىأ ةبحلا ةرهم نم ىل امتنا

 دئاي ورب رسم فك ز او « را غدرانو بش داوسزا» ىوثم مانالالوبةمريسي تح
 قوهثل ىلا عت لو ةىوف ىلء راؤول ةوضي ليال اداوسي .نمىلامت ها أبو (ىنعملا) راي
 ىنقا او راسيلارسعملا فكم ىلاعتهلاثينب و رونلا ىلا تاملاتلا نم مهر خي اونم1نيذفلا

 قاعت شار( ىءلا] جك ليسصه  هددركدواداووك ه ليلخرارذلب ردزاسدرآو» ىوتشم
 لاقابامموابينأى أ اليرربملاانياَكراة رطجو انيدريلل الع لمرلا رج
 لنج لنابدياشكرب « لطربا ناردت حلوا. هولك و |ىوتم عمو أ لابج ايلا عتهلا
 هباصحا ةل ةءلملاىأ ولف وسرملا ليلا اذو(ىنلا ريمي وري زو
 هوَملاَو مالا هناماغمو برطلاةل اوه هرالئملا

 ىوتثم روبزلا هنءارق نيحدوادعم عشق تامامل ملا نمرهظتا سس. يرالا ةطسأوب
 أرفاتتنا نماب (ىعملا) م يكبامزا ضوع ىدرك نآ رن ريغ

 تنل |اة مال لا هيلصدو ادنا ُكلاذو ضوعلا انملسما ىنئالحلا كلن تكرم
 لعل 0 ل ذاع

 (يعلا)

 اا ال لد 0
 و *ىلوايرارطضالاوزمهلا دعدالئاقةل

 نبا :ىفلالعجا تملا برص نم مأ قدس ثنأو تان كنانار هال ىلا .!ةيحاسوراهطالا
 مزاد مدرك جن زا زارىانادىاشي رردت[ت نكس إل ىونم ءاداذا
 0 ىلاغت هلا ىلا بان برطشاو زنكلانادجو نعزعربقفلا لاذ نا (ينلا)
 ,ازاتو ثيعلأ هفاننززو ىلع هوايا ىلع بف دئافالابعس تلمفزنكلا اذنه لجأ نمارسلا
 77777777 077ب7بب70707صس7س7االللا



 ا تب ل
 . كد ل تسمو زآو صرحويد ف ىونثم هيف:دئانالىذلا جدلا يعم امهو

 صوسملا اًدهر سلا. لمهتسموهو ىفاطيش بلطلاو صرملا (ىنعلا) مىتمافو
 ناتلعةراشالا ى مرا دقملا اذ ون .تلعنو صن رئالوريص الويلات

 .لعترياك اناث ترصسفإ
 زأتل اوناطرشلانمةلهلا كبح لاترالو ع نانالا
 ذل اعواو امسهب نكيملاذ|ضرحلا ىلا ُنمرحلادانسام
 ممخودنن مقل كب دز نم ىرثم بلال ىنعب نوكسعتف ةفحل اواو تناك
 لاحلاو ةمملردق نم بسك رفا لمت تنأ ىسملااب (ىنعملا) يرتخوسار نهد مدرك
 نزوركنازو خقوماننيردنوج فكن دوخإ» ىوتم مذلا ثنرحو ديلاو ف كسلا تدوس
 همي[ مرانقرمزتكللا اذه صوسختالا نك أملامل (ىنحلا) مرتك ل جاب هرك نبا
 عئشتلاب اهففلأساو تالكشملا لاله ىماماح أن ةدغعلا كل: نمةدغملا هذه "لح لثأ ل
 لاتثآرماارارس أ زنكما نم هدام ناك انوا لا نمرادثلا انه بصسأ لو لاهتبالاو

 .بلجلا (ىنعملا) يو ر تضم ىا اك زازازوكمهتفا» يجريستن قحز مهار وح لوفؤو
 هتغلثاهلالامالك دس اذلا كنظ لقتال بدال يللا أال عت ىلا نم قدا لوفرم غن

 دللا لملا ىلع صمت لثلنا مادام نآرقلا ىناعموأو | ىلع عالالالا ىلع كلدا دم _آاالهلال
 ملاعلاو رغك أرينا اريسفاذاىاعلا ونال دشرملاةطماوبال[ةوؤكمال ىندللا لعل لوصحو
 .هذع ايراذام أد نوطبلاو رارسآلا نعم ىلءتآرغلارسفاذا مولعلاب عاضاملا
 (ىتعلا) © شدباب ريواتخا ةاركءرهم ه«شداشكتوا امهدزوكءرك تأ

 ماو هتيلخو أ هينن ةط_ءاوب واح ىل اعتدنا ًاشيأ قامت هتلااهد ةعىتلا
 تاكتلاورارس الاد رى ,ذهملا تاككنلاو ةيئدللارارسالا ىمجانه نكمل ةزرالا ثناك
 هئايلوأ نمىقو :طساوب اهل واهعفري و اه وهدرتلا ةيملك اهاقلأو .«أ ىلا توه تلا

 نملا تارغلاتاكنو رارمسأ ن م هربخال
 هلامل | كليلم لوست ةسرما | يف كر اهموكاغر يي رعلاب ارغلا نكولولوقب هنآك ةلهبس
 ملاذا ليلم لبست ىتمهللاندفو لبق نم ىهىنلا زومرلاو رارس الا نكلو ةيب رعلا «ين هدو
 أ رهط نآرغللو ةين دل هلاكنو هزو ءرنالىفاعن هللا ىلا لاو. لبطل دش موم اعذيخأت
 ىلءالو هريظنن ىله دحر دال تع ا ىله ةيفخ هتانومرو نأ هب ,تىلا نطي هئطبلو نطو
 ىلعالا اوعلطي ل ةدي رشلاءاطعو ةصح ىمهلالاملعلا نمهلدج يملا ذا هناكنو هئاعمسترل
 براتنك ١ قي ىسيلالا سنا ةفوفوم لان نمل الأ اوضرعتيإوةرهاظلا هيتاعم

 4و



 بلاطلا كاذنااىل (ىعملا يباب خف مهنكو نس ردكنوح «باتشنب زمدرك هيون
 تنبرايلاتىسهلالا بانجلا .بانعلا هل صحو ميدوعوملازتكسلا نمرثأ ةرهظي لزنكمالا
 كنان دمتف ا كْمطل نماضيأ تنأف بابل تركسلن اال براي و لامهتسالاو ةعرمسلا اله نم
 ىنمهمديندرك اعدرد « ركدرابن دش فرخ سربإ ىواشم .باوبالا متْمو بايسالا بيم
 بنام تيهذ ىأ مدسش ةط-أىفو باهذلا مزل ةقرملا سوه ىلع ىرخأ: سم (ىنملا) يك رثه
 مف ىف لالا ىلاح ىف هوزنكلا بلل نم تغفو ةشور دل ىلاتلزتت ىأ ىرخأ ة”سمةقرحللا
 نادجوب شي و ردا لوي هنأكر هالبب ترسصاضبأ لالا ىلاح ىلع نوك أنا ىلع ىأءاعدلا
 ةعاطلاو ةقرطنا بناج نمدع ابتوزنكمل اىلا لساولا ةبترمل هسفن لزنودةنعا ةوصحوزتكسلا
 نيا «ىوتسم لداسكن موك رن هرك ق ىوننم ةعانقلاو رفلا ىموةظرم ا ةبترل عيجرق
 ةلج نبأ باقلا ملسو يعتسملارانأ نيأورتهلا نبأ (ىندملا) «ىوتدوخو تساوت سكع همه
 ف !نالْئر د ىلعردتأ الانأ ب راب لوغب شي وردها ناك ثنأ مهعيجو كرئأو ل كع هذه
 أر طم ىلع نوصلخلا ثيب دما ىف هور هنالىنجر'صوصحلا | ذهف كامري .ةيايسالاو كلثم* اع دال

 # باردددركى هقرغ تدكوسمح « باو مكنعرفو رببدتىشرهإ» ىوتم مظع
 نوكيف*املا ىف ةئيفلا قرغن اكمونلإ! لقي رو شو ىلفعو ريب دليل لك نافذ (ىذللا)
 (يملا) يربخ داتق ىراد مو يو اهيهنآمنو خام ىن .هلدوخ ل ىع مودعملا ةباثع

 رمدخ الب ءابشلألا عبج نم ىم -ح قي وتلا تىل + الو ىرخ* ىف الو قي المأ تفولا لاذو
 ل هعمدتام لكجمت تخل اوربا تأ نلماو ل وقالو لوح ال هناا ذهن م طع اه ةضيملاك امماو
 ارهذتا اوتاماذان ماين سانلارك دمر لَمغلا موىفانأورادسنتقاوذرانخ :او
 الو تكره رابتعاال موثلا ىف تنك !؟ ةظحالم# ؟نوكسل ا ىلا: أوراتخل لماغلا تنأ نآلاف
 ديوكىمهدوخ و ىلع ءاشنآب ثهلحرصتان ف ىوثم تنأ قرصتملاو موهوملا ىدوجول
 كالج لج اعلا ىلعلاناطلسل | كلاذيرللاةلجرحسلا تس (ىتدعملا) ع ىلبدوخو تسلأ
 باليسار دجوكل يوك » ىموهالا دوجرمال ةقيغحلار ابتعا.*الىلبو تسلأاذبلوقيإ
 الف لب مكي ربتلأ باومللئاةلا نبأ (ىنعملا) يدصودرك اريلكدروخ سنجاب ه درب
 لا اربك ةياغ طيح لارحب ىف ناريحر هواك ناوأ مونلا ليسس مههذأ مهتلج تال ليرات
 تيل ىندعجدرمو ىوقلا بمقلا اكسل مشب اواسأ درك نادم دركو لكلا لك أ
 طلسي ل لوقب أك جاعلاو رداسقلاو فيعضلاو ىومل او بولغملار بلاغلا ىنعمءولمعتساغ
 يأ ادب نم نول < ىف نوقرغي مولا هدابع ندب ىلمع هللا
 ملأعلا لمعي ل لات ضعبلا الا ذو مكب رب تأ مهضعيل لاق ىلاعت هقا كاردناذان ونلا لاعيف
 لا ذىف تأ ل اقلاوه ةغيقحلا ىف نوكي نم مونلا ملاعق ةينا دحولابرلانانيغيلا هجو ىلع

 صا ىرم )40( 



 دات
 تاماذأت ملكت !نوكي نمملعب و هقطنيذ ىلاعن هقاوهر ان او ةرابتخ اال انثاناف مل اعلا
 مونلا ناكيلرابتخاالووه بيحماو مكمرانأ ءابشالا لم ر اصمالا لث املا نا زمان اذه
 ىوثم مهلج لك | بولغمر بلاغ ىعي درمو درك كن خلثما قوهو مج هذآ مونلا ليسن الا
 حابصلات قو ميلا م دنكرببش تل مابا « دوخرا د درهوك خ مدس
 1 ءيس بسلا! عا ال ىأ هعلقي و دفالغ نم رهوملا اذ «ذيبص-لامل

 م نرووب رذلاعدركر تم « كائنا ةدعمز سنريتوح تسر ع تمار
 ةدعم نم اضيأ نوال او ةئارلا ىءارشتنم نوكتو توما نط نم سوي ىبأ و (ىفلاز

 ىوشم بسكلاو علا كشف نماوغتناو ضرالا ىفاورشتناف ىوف ىل* لبللاكثبخ يطب و
 قامناؤوأ (ىنعلا) «دددثتحار ريتاللطتارناك دمك سمس نوب توج قلخ
 ة> ارلاب نزولمم تامل ظلا كات ىف ملاعل العن تنال مالا هيلع سنو بحسصر !لا ىف نو جسم
 ماعلا نمرمنة نت مونلا ف حاو رالا نالوا يارا الق لخنلبلل تال امنا نو وورسم
 .توح نط زنوعيو سماه ش مدي وكل ب رهو ىوتشم ىسهلالا
 ,لا تقو مويس لك :لوغب ةحارلاب نيئول م موك لحالو
 . يحول كار دك ىي رك د ىراثم قيشلا

 أ

 دوي ليألا قالا جارعلا كاك اموامل ةباجنالا .ايذسحو 4ةباغال امور قوذربللا ىلاذك
 ريت مدح 99 ىونشم صارحلاب صو خم ل بلل اوص اوم و ماوعللراهلاو ردنللا:

 راظنلاهرثكب يس و (ىدلا) «كبملاوذ لن نوسع# بشزا ه كابس 27
 هطعشو هنث سندبلاوةموقوتم رطأ وفعش وم نذالاو ةينارؤوديدح ن وكنا عم نإ

 ءامنلاو) تاي راذقاو ةروسوف ىلاعن هقل لات كش هاكىذلا لبالا نم لبحلا بحاصك ًافيفعلا
 لمرلا ب ةراطلاك ةقلملا ىف قرطاا ةبح ابصىأ قرمو ةفي رطك ةكسح مج (ثيحلا اذ
 نؤالاورمهبلا :ديدح نيعلا نوكت كبار ذك نهلاكىذهالبللا نم لوغب هنآك نيل الج ىسبنلا
 نوح ايامهيزي ركسش عيه « سسنب زور شحو تاماقمزا » ىوتشم اهيفخ ندبلاوةي 2

 هجولا ةثحور ةدحولا تاماقملا نمنآل ادعم لاما ةقيقح انتر عطانا (ىنهلا)
 /هيقر | ةحرمرادصلا اذ لظلا لبق ادوكي ملوش هنأك كانمعمادبأ ضرعن ره

 كود



 ((روسشن]

 اذولو هنم,لان[ اللبن نمىنأ ام لكدعب ارسي رسعلا اه ب
 (ىنملا) يدوب ثم ديد ئكتنز « دوب رو .ديدراناز ؟ىموموط ىوتلاةنرع

 نقبأو اروباه [راهان أ اف اران تسن [ىفا لاةوارانرونلا نميالا ىداولا ىف ىسومأت
 «ناكولو لا ليالاو مدك افنبأ مكعمر هو.ىرف ىل ةلاكملاو ةلاسرلاو ةوبنلاقزرف
 اوهركتنأ ىسعو ىوف ىلع روحةغيقملارابتعايدنكل دوسأ ى اكس زةروسلا
 مب سخو الاثاخاررص دشوبنات « سرتزا مهاوخ .ديدامنب زا دعب طل ىونشم مكلرمخ

 ارع بال أبعيئئالرم ىذف يقم ىح ةريصب واسمي نم بلظن يراباذ هدب (ىنملا])
 كتدهاشمبابسسالاو تاعو :سملا ىلعغن ال ىتح ىسهلالا كلمدصلا باطن ىأرهأا
 دجأودمرك | ارفاسىل سرابرايلوشي و ةيفخهقلا وعدي حلاص لسحر ناك اور
 مهفتن الب قالا ةرصن للا! تقوا ده كال هظها هل ربك واعد ىف ةمم نم ىف هلاولاةنامز دعب ارمخ هلم
 دعيفءازجراربخ دحت ىتمرك البلا هللا لسرأ ىذلاوهءارث نم لكومنمج رضو كل تيمدباب
 تاعاسفقؤنو هدرطو بضغف4 قلتو ها ماد أ ابلكى أ رف ارضاسو اة يهمراسر صا تفو
 نم اهتبأر تلا ةمقاولا هللانامجسرلانو ابعت« عسر فد > أت انالا عون نم تأب لف ةديد ع
 ضرعو ةابانملاوع رضتلا ىفعرشمت يلا !نم ةراشااهتنملو مالح الا تاغضالسسغ
 وه نم كلانا برأ 4لوش الثا رف مآكي ةقلمملا نع فكل ابلاط ءاسملا ىلا تاجامحلا

 مو ةراقملاب هتروص ىلا ترظتفاةرل جاك[ رأى نملا فو باك ةرو دا !قوهوا

 دمأو ةريثك ةجحروةحارو قوذ
 هلا

 ارذارحاسإط ىوتشم ىهاك ءايش الاانرأ ممللا+ .

 مهيعأةرصتلاناال(ىنلا) يان و تسد سبات دوهنانز فك « ىبعزا تسرنوج مج
 مهرورسو مهقو ذ: دايز نمةرعسلا ثانى اعتهفلا ىوامدبق نءاودخ | اهجأ ىمعلا نمت
 نب فراعتملاوهاكمعرو رس نماوةذصو فوتكسا اوب رضةرهاظلا لجرلاوديلا«دهالب
 ةرخآلا ىف مهماةماوده | ثونوبل ةنمانير ىلا اناريضالاولاقىمومان ديسياوتمآ ال ىأس أنلا

 بابسازح قلخ دنب مح ىوتنم قدصلا.هوبل طرة
 |ريفنوحسحب الزلق انيع طار (ىنعلا) © باسو :
 ةفرعملا باص | ىأ باصصالا : رمز نم سي ببسلا ىلع فير نملك ةي وين هلا باسل

 لامجلا نمل ةصحالو بيلا ىلا لضيالبب ا الرت الل اسلا مادا
 اناس أن كل (ىنملا] كارد ماندربوداشكردو ارباح انباصص قد

 قدم دعقم قر صف ةثام ىف ممهذأو اياب مول هتلا نة باحصأ ب ايسسالا ىلع نوفر يالنيذلا
 عطقبملىذلا سير النا لجالو تاعاطلاباواغت داو بابسسالا اوك نيالا باصجالا,دارأو



 دئتحرذاقتعم « قضسمو ق قسما شفكا 1 ىو لاتايندلاماطح لغتشاو بابسالا

 الك ىلع قتلو قضم اربسخ كضن ديل ةيسنلاب ىلا هت هللا انال (ينسلا) ه«قد و

 هرصم ىسماعلاو مهمعسبطلل ماغلاو صاسخشا نيه
 /مدهردإط ىع لوغبف قه اريغ محري هجو ىأب و ليقنافناريثلا نم مهغنعي

 انك ىممدعلال نحن (ىدعملا) مميدزرشنادنيريوناجنيربك ه ميدبكن اقسمام
 ليانل امم -!الف لعلا 1ذهلو حورلاهذهلاناسو ق اعهسالا لاذ ونيفخسم

 ةداديكو و اررايغارهراب درك اإل ىونثم ى اع هللاءاطع ضحت نم ملعلاو حورلا

 يالا ايدي لكل 1

 هلمجا ودعم ادبا ةفرعملاو 0 الارامتهنم 0 ل

 تعال الدم هلكر يملا نارابتعاباشنالا انيشئمالوه ىذلا المجاىأ ائيثىرخأ
 فطلهريغعر زوالوصحت عفراذاىفاتسلاكانلْتط» كان دبع ناسحالاانل تر رك اذان
 ىدتتازدركس ماوناهد نبا ىوتشما ةرتكلى ءالاةرازإمم ةيسرافلاءابلا تشن زيثايلاو

 هيترماتنأءادتالا نمساعدلا اذهل برانت(قتملاز#دبدآ ةرهزعحارك اخ هنرو «
 لرءاعدلاب كدابع سمأت لولو «-تء انشا هترهزنوكيتامراَتمال, نط نقول خلاالاو
 هرعداواعمطراةوخ هوعداو ةسيشخواعرضت مكسب راوع داو مكل بحتسأ ىنوءداانل لقت

 ار شيوخ ىاع دنيا . بامع ىأ ى درك سم ناماعد نوح ىوتشم نيالا كنم_سلخم

 الانتما لاثوع دوءاع دل "ص أ ان بيع ىأ باح أش نماي (ىنلا) با تسمن
 ىل-ءعال_هلالاىل_هدساردةبال ىلا با داراراباهسم لمد اانءاعد ىسهلا كمال

 نا ادحاوا اولا ةملآلا لعجأ ص ةروسف ىلاعن هوت وفول با امانا 1

 اف . ساوحو مهن ءىشك هلكش شو ىرتم باعْئدل اذه

  ىبهذاوا (ىنعلا] يم دتسيرغب دنكر نهج مهيأ تريح كار اردسبر و كوش ظفحالو

 ماعلا اذه ىلاولاعلا كل اذ نمىنل ري و راكو نة ىأ نم الكف .ةرغاو ةرباار ا

 اروينا ظىوتم دعب قأيسامتكلرهظت موتا! ىف ل تدقوةلاملا .ذهتاتداجالالاعوهو

 بولقلاباةماذها(ىدلا) ملابختو معو ربهدركار ركدناو « لالجرززيهدرك
 ةلفغل ارحب مهقرغاو البل حاو رالاملاعل مههذأف اين لا لاعلخر اهل او ,ليلقاريدمو راساالاو
 مهرلاب أوم هيلقاضي أ رخآلا لا لمحو 4 الجر رشبأولم ميثم دحاولا لاذ فوج لعجو

 لايخلار



 يا سد
 ةرذل امش الهلا نا نكل هلا دنع نم لك لفو ا دف بكسناذام سفن ىر نان

 ىونثم اينالابح لغشا مولا. ءألم نمو ةقاكرساةللظ نم ماش لالجر وثب المرخ

 ىرايتخاي كولو (ىنمما) ) ( كبيس مك و ىأر «كدب وأ ع رضرك

 وس قةربشإل هش 036 ا نو ىأرادب |

 ىرماالي ىركشو ىلع بهذادو (ىنملا) # نم نام ىدب نم ادرب  ه نمنامرف
 الع اةنوك أوى دارا 1 تحت ىاونر ىساوح ىأ ىدينو فتحت ىرويط ثيغبلو قداراو

 باومت تفو « تاجىاهلزن.ءزك [يدوبإو ىونثم دي رأاءملاعلا لاذ فلعناوارا

 نامتمالاو ةلذغلاو مونلتقو جو رلا لزانم نماناظفي تن 5 او( ىنعلا) « تاههماو ىشبب و

 تلحاذا اولاقمنالةنلك الر قلطمر ان بحاس تسل لاح اوت شثيحرفاسأو

 9 .8 ىوتمم ريبا .اطن ريداقتلا

 دقعلاولملا بح اسوةيلاخ دقعلاو لما ن ,«ىدب و نك ناك ان(ىنملا )6 تنيك نم

 ف |عناملاو ىلعملاو مفانلاو يك شلاو طسابلاو شاملا هنالىلاعت هللاوهقلطملا

 قاعات الو لوح ىل نكي اذان وكب يفرش ىرارتغاو ىسةنب ىانعان بعتلااهقابف

 (ينلا) م ممثادراعدلسنز زاب ٠ مجان !دوعأمديدانارهديدإط ىم ةحابق ىاىمفنن

 ازتكلا ىلا ل وسولا, ترش رفا مإنملا ف تيأر يبت عاَوظيِمربلغ هفنروظنملانآلا تنتل
 تعفرىألثاسا لا ليم لسنا. دارأو ةاعدلازسز سعر دعب ائيشرأ للا نآلا تشرف

 | لج انوع ديهنم لسبقي مو ىنقلا لوسط قفل هداذا ةملاو دارملا لو هحاللا لادا

 ايندلل هئاعدلوبقم دعت رسنيانلاثو ةليسوذن ةرخآلاو اسيد ارسال تح

 عومدللا ةقارا لعبا مانو لامتدفال عرشت و ةبسوالباارولا اما ةراراتال

 تان مكمل بمهتسأ نوع دا لاق ىلاعت هه نالءاعدلا نم مايالاسداسو لوبغلا ةليسيوءاكبلاب

 را دلك زيسج فلا نوح إف ىم ةيناثلا ةسااوةرخآلا ىف ملتي اين لاف ءاعدلارئأرهظرل
 انيمتلسمأالفلالا لشماتامب رك ان (ىن 0

 كما المح راناتأ اذك تاكرسم لان

 : ,فلانباإل ىع لاقفأامهيك تنم ساما ااا
 اندوجو واندامع ا ماويملا اذهر فا الااذم (ىنعملا] « تسادكر ناز فلا تسكستم ام

 أوه ىذا بارطضالاو لالا ىنعي ىوقو رك ذلثاسملا نماهسفن ف االاو قيشمالا امم



 م

 اثيششل مال لالا الثامن ناكو لمعلا نم صاخ ناو بلغلا قيض نمولخي
 نم عيه دوخخ ىشبنامز ردؤو ىونثم امومسغم بلقلا ضوبةمترس ونلا
 لوخ هناك .اصي دريد عب اصي نا ىلع بارطغالاو ةةشملابيدعتلا نأ ةظفبلاو لمعلا نامز فو ئنثال ىشغم[ أ ىدخل انامز ف (ىسعملا) يي نم جياصب شوا

 ٍيلمل|ض اين اوناخو لاف لمملا نامز فو ئدنمارعسخ م #مأ ال لذا! نامز انآ ىسهلا
 9 به نيتحرب ركيد عيه) ىوتثم ةئلاثلاة صل او بارطضالاو
 مودعلاك اهفامو ايندلا نانرخآامودعم ٠ المر دعملا ىلع ىسولا (ىنعملا) يّ ةنمىصي
 انأ يدر .نباثسا مراد مهوزينوخت:« ١ ا مم دزاسم حبه مرادندوخ ل ىوتما ةءيارلا ةصملاو العاب رامشم ىتامجئالر اين لا ىلع ىندضتالىأ ةمودعم هج ايسأو اين لاو
 هجوما اذه نمل أ ال الىنيلستو ىفرسبت 71مل !ءاقهوبابسالاو لاملا نم ايش ءأ ال
 نأ ىذفارادنملا اذهنال انين الفال ونال دعب لوغب هناك ءانعو مهوةثام
 لمقال انما اور شمل ىف عرب ملا الاوزنكسلا ىف و بول مهو نم ل اح انعلاو البلا نم
 براي (ىعللا) مب نكح ميازفأت ازعل 6 وكم بارادوت مه مرا دنرد» ىوتثم
 ايدج ضرع الوثلبإب رمءاالعأالكأ يد اذخآو 'نك تنأاضي أ كبايريغا اب تلسمأال
 لوسولاب مح راو ىف ةحارلا دئاز نك ةتحم تيار زنكلا اذه لوصح لجأ او ثايلعالا
 ءاعدملا(كلب ايا توحوت ىأ ىدا رم لوصح لجالاتا رع تشق ع ومدلاىأنيعلاءام قاضبأ (يندلا)# متين.ديددكنوجرترددوب « سيما رع ديد بارد مط ىوتم زنكلاىلا
 : - ىيومد تب رج مرجالثلثحر باية دهاشمل ارصو كلما اليفا ال ىأ رصن و نيع كباب ىلع ىلنوكياالا براي لوبشلا ةليسو حومدتذختاو

 م ب ور ا. لنيعال ديعلا ىىعملا) ماجن زفاش
 دم ة مرحي ىدا مز محو قاه 3 لبثا هجالو ..دارظنا ىأ ىيرملا اذنه

 ناك ناو (ينلا] م نيةلاطه ىنينصوسحا نيمزمدع؟باداغرو» ىوثم هلآو
 لسوءيل هللا لس ىلا ىرعك تلا طهتيذعىللمج نيم ءامنيعلا فق ءىبلا ةرثكت ما
 نيتناطه نيشعىقز را مهللاهب رث ناعدب اسر هبا هللا ىف ىنل اامجاطاك كانمامهلل أ ىنان
 وح تاليسلا ةريثك ىأةلاط# :يدلاط مار رج سارشالاو امدعمدلا نوكينالبق
 أ س77سال 0 بجبا

 راط

 تايب نسحا براي نيعءامل



 (ةلاكتا

 | ىلسو» (ينلا) مب نبسولالجاولابقانانجاب « قحدوجزاتسجءديد نانوحوا

 روحو ىوم نعلا«امنملادوج نمل 1 ىبسو لالجاورابثا اذكممكسو هيلعهنلا

 ناك امل (ىعملا) ييسبل هساكوروصف تسد هت نم «سب رثلب راب نوخلشاز مئاسن
 بك اس نمواج انهو ةماكلا س حالوروصقلا,اول_- مر دبلار سرك !ال فيكن ذكرمالا

 لستم ناطيملاك عفر مدىنبعنمج رطالو ا عيقر لزاخىأ سي رالب رابامدعومدلا

 نمبابذلاسأر لئمشناكناو عومد بةيه مج رت ديه نمام ثب داو ضعس ضم
 نمد ه دوعتوتفمار لش مثحن نان نوح إف ىونثم راثلا ىلع هللاهمحالا هللا ة ين

 دهنعمالا ةنوتفم تناك ذا لو هيلع هللا«:

 "عمد نم ربطة بو هيلع هنا لص
 ,لاوسنالا هاب اذامم نم ىبغ
 !موكسح عمارطم تبلل ةثملا ةضو رشا: ناامل (ينعلا) تش الاخ ءروشبدهاوذغ

 ةدملا ةضورةلزتموه ىذلا نايءام بلطي املا :يلا ضرألا ئيث"ىالهبلا اول جايت- الا

 بلطبالض رالا ةلزنمم وهىذلا كت حوت: الطهب ا طاذا لسو هيلع هللا ىلسةيولالا

 رادمن درك اعدزا تس ديا ىاوإ" "قوس -قلاتغن هللا ىلا لاهتبالاو عرضنا. عوم لا ةمارا

 ليلا "انهما عداوءاعدلا مفي سسغرذباليضأإ قلل © راكمج تب وادرا تباجاا «

 هللاىلءلو.ةلاو لن «اعدلا نان كلراكى أه دروأ هلوبقوءام ها كلاذ .!فوراهلاافارطأو

 كراصيام ىناعتالو كترمأ ام ىلع يملأ ىدبعىسدقلا«ءبدح ىف لاق ىلاعت هللا نالىلاهت

 بن باةنامود سك نانإلىم لانع ومالا بكل وناملا بيلا نايباو
 ناننازا تسدودوب

 عّرشتلا عومدملا ةفاراوهر* املا اذهل اهئامواَر زمملا

اطلا لاقلا عالاو عبضنلا بل لاب (ىنعلا] يب نكةشمب
 0 ماع

 - لعح او ىسهلالا ضيفا ةلماق كلن .اوشقو باطاو

 ,نكو ةعب :كل_ةنزتنأ اذكمشتبو ىوتسفإ :مترهاظا املا

 فوملا ةرارحب هططاورك ذا زير مخو ءااوالارءايننالا باد كابات لقسار رطلا

 هللا لعل ارينكبلاط ص فتاهندادزارآ وف لدو هذا كِل سويو الموب و هتحرليلع 0
 6 نآرارمما تيما ندرك مالءاوأ اذا هفوتهىأت وسلا نتاهلا*اطما نا ىف



 فشلا
 نيردلا اف ىوتشم هرارسأ ةقيفحو زثكلا ال اذ ةقيمح نم همالعاو زنكلا بلاط شد وردملا
 شي وردم لاذو (ىنعملا) «شدزازا تالك شم نيادش فتك « شدنآ ماهلاكوادوب
 تلح تالكتملا ءذهو ماهل قملا بنام نمءانأ لاهتب آلا عررضتلا كاذب وهو ركل بل
 (ىنعللا) حب هزو شكردنا كت دننفكبى هني ىريت اورد تنشكم وك اف ىم ى عت هللا نمل
 لرتو بما كا اولاق ىتمو امهم سوفلا ىف عضةعقاول كلن ىف فتاهلا كل لاق شي وردا الئاق
 شكت ضار ناك كت تنكنوأ ظىونشم ابدرقممرئالراديعب ممسلا مراكلاولق ىأ الخاد
 لاقرب كتيرتولا بصسا كل لقي لف تاهلا كلاذو (ىنسعملا) يك شنكر يىفدأ تفكةنتاكرد
 ئماوق تعنص « ىتشارفا ناكو نفوضفزا ل ىونشم كم هبعم كلاولوشن لو امس بف عض
 اولان ا هنألبو هتيلم ىأ ساوقلا ةعنس تيلع كلو شق نمتنأ نكلا (ىنعلا) هي ىتشادرب
 قمعتلاو كايا لاقلسر هياعهتلاىنس هنآ هيلامأ ىف مسقلاوبأ ىور ءالماثل اولوفي ماو همرا كلا

 ناكناو حاصل # نم مادام بح هلا نا نوعطناماوذ فال بس هلع دق ىل عت هنلا نان ن ,دللاف
 أركب و رواه تطمنبالرنإل ىونشم فتاهلا بنا نمزغكلا لوصح لعن ىف عرش ماري ب
 ةدهاجلا هذه لرئاورشما شيوردابو (يتتتفملا) م وحنتديرب و ريت هنتاكرد «
 دزتالو دل ازو امنت الو همراو ة دهاحلا صوف يفلزكسف يسخن معناكمع موق مرتالو ةمكسح لا
 م بهذوج ىرازب و رادكمر وز ٠ باطما نكربزةنس نو ىوشم تاريطلاف
 هبلط او هنع ثععات مام ىف عمت ةلوهسلاوملا دتعالا هجر ىلع كلركسم مهم ىيرتذلن ال (ىنعملا)
 تداول ىوتم متنك افا مكعمو هول امآلاوعرمشتلا كليهذ لغحاو

 ىذلا كاذقحلابلاطاب (ىنعلا) يديعبارتركقوتءدنكفوت « ديرولا لبحزا برقا
 ءارصص ىف تعقووا دعب هتيم م هس تنالعو لج قم ا دير ولا لسبح نءاليل ابرقاو»
 اهريتوناك ىلإ ىوشم كلنم بلا برقاثلدوس ةيزنك لاحلاوديعبلا نع تنحي و لقملا
 كلديسسلاماملاو سوملاىبهماب (ىعملا) م هتخا دئارودوتو كيدزتديس و هتخاسر
 ةغئاطلا مهو ديسصا!نمتمرحا ذدهلو !ديعب هتيم ليديسلا ىلع لمهس رتل تنأو بي رغ
 مريلو ديلا دازا ن كم هف ديصلا نماومرح مرجحال تاعاطلا نعاول تاكستو مهل اول هح يذلا
 نيثحزو هب رثر ودرا رئزادنارودكرهإل ىرم ديه ءامر وهتم بي رمثلا ىلعدمهس
 :نم تلذغلا ديس دعاو هايمردعا ناكن مك (ىدلل) «رنيوجسمموا تسل

 اردرخ لف ىونتم رج أو دعبأ رك ذك م اذه لنمو دب دولا ليح نم هبل برقا نش
 هفنو افلا لتتواو (ىنعملا) تشي تسمكىواروكو بوك « ثشكدب

 دوش يراد جب لددا عزا « دوداحمترزفاهكننا دنجو ديوك اف ىو زنكللابناج هرمطظ نال عسي كلق نكس ا روننم  ايعاهي رص فرعسو تالوقعملا ىف لفرتو هقمعت ركل

 كر



 فهلا
 هلاسوودقابرتنالد_«ابللادارم نم نوكي ادئاز ىعسابطو ىناغلل لق (قسعلا)

 نمدالقا العبل ءايبنالا ةعاماو ةيعبت فمزاللا لب لقملاب لصعال
 ال طئاسولا بلظو رئالارثؤملا نع فمش او تاعونصملاب هعنا-ه ىلع ل دناسا

 ءايلوالاو ءايبنالا مماراب

 النا مكشنافواشيأو هيلقو
 4 :رارقىفئا تفكناتماودهاج ٠ 0 انرهتت[تفكلان اود هاو ىونثم نو ريمبت

 ىأ تريكنملاةروفذبآلاو انعاودهاب لغيموانيقاودهاب نيلاعلا برذلاق (ىتسعلا)
 ناعثكن ال اذذمِب رغ نع جراما ىفاوده اس لشيإلو هاش ةر ىف !لمسعلاو معلاءاودهاج

 ناعتكرييمه إف ىو اظتام هنظر ءركف لب قمر ومالا ةياحجو 0

 اولا اع م هك ص انم ع الامل ف نضالع
 تكن سانلا !نما دسج ديزا نيكة لاج لسبملا بنا بهذ نانوطا نم صاللنا

 الو ةدئافهيعسال عيشي لو تالا يكاو مايهوال انو قرف

 ىساصرفو ناكوهنكر عشب در ءاوسغ» »ل ئم امور ةرخآلا ىلا ب
 بل ءابض لكتدمررتكلا لجل يور اذا وشل( جنط

 تك زادو « رت ىفركوك قلكرهإ» ىم زغكلا نعدعدا ءامرو ىوذأو مكحأ سوقنا
 ركلا نمناك م كحاوىوقاهكسمشيوردلا لاذ سوت لكو(ىسملا) يب رنتي ديناشنو

 ا مهب رشم فن اكن مو ةغسالفلا لاماذهوا
 دلال مناط ىرتث ءاصتاودادزاو بوق طملاودو سهلا نع دعب مهراكشا ماهسمدا ادا

 بو_فتامزلا ل ثم اذه( ىنعملا) ا) م« تسافاز رار ناناداتناج هتساىفايهتامز

 كاف هيلارا ثا لئلاوهاذهوقبلأو صخرأ ة:4لا لهاسلاحو رنولوقي و حورال

 هبف مولةدئانالئش هوعسإ مهب رشم ناكنمو ةفسالغلا ىرث



 عمل

 اناكد عفو له املا بهذ مرجال !رامدش را اذاتسالا نمل -:لهاسإلا نال( ىنعملا) يداشك
 مهراعل هجلااو راتخ اواوحب يذق مهراكمما ناك دباو دية ةفسالذلااذك حب ري فو ةديدج

 .هدزكرب وهتك © راكت ىاداتسا ىالا,ناكمنآ هاك *
 انسالا لء ناكها كلنةروصلاو شملا دقي تنأ نما. 4ل ايف

 ب ل1 ىف تعقوف ذاتسالا عسبفت لود اغلا كمعز ىلع تا 5 :و برغعلاب
 ذاتدسالا نم هضارعابةديدجاتك دعت نمايف (ىعملا) د ,رخ بآوناتسلكو هزيسىوسا ندرك زابوناكد نك كاري ودوزو ىوشم تابحو براغمة غيم ا الباع ناك ىسهلالا
 | ره نامل برعشاو ريثكلا درولاو. رضللا بنا عحراو اج | ناك لا كنتر وغلا ىلع
 ةريصل نالاملا عي ىف نكوررمالا عييبج ل هعبتاوذانسالا ةيرث لبقاو ةيملالا فراعملا
 مماعدكز ا « تخانشانو ربك ز وكن اعنكوح إف وش ايطرهشا ف كاما 2

 3 وغلا ةئيشنعةطصا هقمحو هرغكن مهنإن نام كسك نكسن الو (ىندلا] هنخا
 لاقفءاملا نم ىنمصعب ل ىلاىوآح ونللاقو شافو ال نم اظفاح لبا نتن أب ةامكلاو
 »بره دنآش زا ظاربت لع إو ىوشم هنوا هنا نما نم مويل ا مساعالدل
 دارملا كاذواب اهنا منك ىفا ماجسلا كي ءر(ىنسعملا جا ينبع رضام دياروادا مشا
 بيج ىف ىونعملا ةغيشل زنك اذكو حوا لرش دوا بيق هارضاح ناك

 لالا ههلعت لعزاكسلا بلطول شي ورز تال ايلوالاو
 م نزهارو لوغو ارو رهرهتسك ٠ نطقوتاواكذو لاس ىا» ىونثم دوصقملا نم مرح ماهسلابىيرلاوهو ءاهتشن ىرجاو ةمع لع بعلي ب
 نإ رطلا ف بهاذ لوغكراصن هتيناحو ررايتغاب نطقوتاراك ذورماك معدل نماي(ىعملا)
 قاكلا تشب هتشك نا لسع هتيناهمج ابتعأب هلة جر ار وسهم قب رطلا عسطافكو
 ب رطلا مماقر لوقلال-:نىذلاكى أ ةسرعلا ب فاك مشي توكست نا نكمي وةيسسراغلا
 قامت ةتانع نودعبي مهو ورغ بنس و اهب تورتسغي نطفلاو تاواك اباح أ نال
 لهارثك اوهر في رششلاثيدحلا ىوق-ىسع هبل ةنللا باصماديرزا (ىندلا) م دهر قو -ابفرشزان«دنملباتنج باحارغشبب» ىوششم ناطيشلار سفنلا نلوتتسنؤوكيف
 ايلا مشب هلبثا ىل_هةةلقلا داسفو رشم نوفي ةسهالبلاببسب تح هلبلا ةسنإلا
 نكنايرعار شيوخ و ىوشم لوفي واندريالوموأ: دبس نيالا مول ه ف لضوتم ا ب رظنلا مول _علار رمت نءىجاثاشاعملاو مولا ىفءاك ذلا نعرف اغل اوه ماللا خب هلسبا
 .1لفاعاب(ىهلا) يلوزتمدرهارتتمجردنكان ه لوضخو لضفزأ
 :نوكسن# ةناطفلاو لضفلاب لؤفتنال ىأ لوضغل او لضفلا نم



 اهلا
 ,اذك. كريز ٠ زايفوتستكسةسضكريز» ىوشم نيجارلامحرانم ةمحرلاس فن
 نانءاقمضلا مه ارم يرتملانبرتكشال اعتق ةحردال (ىنسللا) م زاسب لوك
 ةناطفلا ل رئانءاع لاوراكسنالا دماناطغلا لاق اذهلو نارتعالاو راكنالا دة بامعالا
 | نمو هللا هعقر مضاون نم رف ىلسع ىلا عن هللا ىلا نيلهنبلا نيعضاوتملا هلبلا غمس خسبصناو
 « زاكودرو عمل مادنا درب زإف ىوتشم ىلا هن هللا ةحر نع دعن رورغلاو ىوع لاب فصتا
 عمطلاو ةبلغلاوهودربلاوإ ءاكذفانا لعا(ىنملا) هيزاب لاياركرب زدهاوخ هحان
 سائلا لاومأ ىلع هاك ذهاب لغو اذه كاك ةىنعب ضارفلاو بوين ىلا انما ميدغتو
 نعةياثك !ذهو اين دلل ةراثو نيذلفةرأث وذ ض ارو ْمف عماطلاو مهسمانمو
 (ينعملا) هي مدش,اسردعنسزاناهلبا ه :ينملسا. ناكري رو ىم قيل اكلرششلا
 مر ملعلاةعئسنارعتتىأ ةعئسم اومن ىأ رلا باصص !ءالقعلا مهو ناكرزلا نال
 عنا اهلا ىلا عتصلا نماوبهذردصلا ةمالسبهلبلا نكسلو ةورخالا لاوحالا ىلا اونغنلي
 تعدو ناهترداماردرخ لحل كئازإو ىم رهاذلل العلا ةعنصد وعشت ئيذها ىلع ةيل اع الزانم
 لغطلا لحجر ودب تعضو همأ راهلا فرم هلا لفطل نال (ىئسعملا) مب رانكرب «داسج داباو
 هلت ناكف همزاول عسج:الزادتن بكلا ىلع هرادتتامدعلاهنج يف
 3 يفشل ده ا تمانارك مفي عجشو عناصلا ىلا عنصل نم بعذ ىذللا اذك
 بلقلاو ردسلا ملساذكهس رثو ةواتج ل هجر وهدم عضتو لفطلاةلخأت مالا داك
 ب لو هيلع هللا ىل سىبثلا ءاجدفو نيل! هلا يلون هليإو ىوق ىلع ىل ان هللا ءظمتو همعارب
 .ء افك هما ىلا مطقنأ نما دهام كن لها الو نيم ةفرط ىسغن ىلا ىنلكسال مهللا
 |رفاسم هست اناس دإو اهلااهتلادو اين ها ىلا عطقنا نمو بستحالث يح نم زوو
 !درفار توق نيادننفك دندوبريسدو وحر اسرتدئنقاب يفر ىلزنمب هكدن اودوهحو اسرتون السم
 كتلوأ ةياكح نآس اذه مي دوب بولغم هك ازدئافهث رك هدوبمتاسناامو مب روخ
 .ثل انلاوابنارصن ىناثلاو أسم مهد [ناكنيذفلاةث اللا نب رفا ملا
 ! ين اعبشىدو لاو ىناربستلا ناكل اما لاذ و ةمهنو نود لزنم ىلاودجو
 هدب لف ديحو هناببسي يدغم هللااعوجقيفامم اسووبلا الاذؤ للا ناكو ادغهلك أن
 ىدركنات» رس ىلاهضياونكب ثياكح الب ف ىع ىلاعت هللا ىلع لكو تو ربسو امهتفل نع ىلع
 الو انضم نوكستلرنملا و ىتح ةءاكح عّتسا لحما ذه ىف ىدلوام (ىنعملا) يب رتهر لا نق
 |ىفارصنلا ناك بينالب ةرخآلا ىف قبتو ىلتتو ةنحلاىفعقتاليك كتفرسعمو لعب رتغنا
 فلا اكل! هنوكلر نا يسام ىولااودو توغل اذلاذ نم مرح ةفرعملا اهئ داعاب ىدووبلاو
 | ىهرمه ه ركماسرتو سؤمودووجتآ » ىم ىدنملا كلاس داولاب هارأ هاشرالا لحال



 اومن ممن الا ىنعمم ركمىئارصنلاو نضوتلاو ىدوهلا لاذ (ىنعملا] هب رغسرد مهايدئدرك
 | نالناتسحا ذهىفورش" اللا يفر مهمدحا .اولك تاكو ضعبل مهضعنةنانرإ ,رغسلا اواو
 ره قنآل انقان ةوىسفنا نيمسف ىلع امهتبحاصم نكللو نابحاصنن ميبقلاو يللا اينالا ىف

 |رلو ةبناثلا ةصماو ل معل اون اطيشلاو سفنلا ةيراغكىمضنالاوةباكسما»لهىف روك ذملا
 «ىلا امسهنم لكب هذي رمال ةيفاع نك نامز ىف انراغنو

 ,تاىدوج ا سل
 ًارهظمناطيشلاوسفتلاو با دولار ,هظم لمعلا نان سفنالا ف ناطيشلاو سفنما عم لمعلا

 ىزورم» ىوتنم ةالضل ارمظم ىدوول او فارصتلاوةيادهل اروظم مؤللانااك ةلالضلا

 اهتوىراروىزو م(ىنمملا) م رك دم» شي هرفس م هوهرمه ٠ رغسزادتتقاىزارو
 ةرفاسكس م اريغة عفا ملوش هاكر خ“ الإ غون لكم ادق: رسفسلا فاضيأو رفسلا نم
 امملهاىرخالاو !رغكراكرشدشأ امام اابكيشة دحاؤلابناندلب اسنان ىز ورملاو ىزارلا

 داق صقرد ىرن ل 2
 ازابو موو بارغ ص خف( (ىنملا] 6 زان والا سحر دشتشج ء.زاب ودق غان
 فيظنلاجاودزاو تراغتكس لأ لا وهما راسو مهلد اي لا ديصبي ب اوعتو

 قرشلها ٠ ارسناوركُ م بش لزغمءدرك ف ىوت.ةال هلا لراتحلاطلا عملاسصلا
 قرشملا لهااليل لزت(ىمملا)زببسلاءانب ا ةيعجسناكسىا(ارسناوراك ) جاروامو برغل هاو
 لك ناكو ةح ايسسلا هجوب 0 برغللا لهاو

 ناراب ز مهاب اهزور «فركشودرخارسناو راكرد» ةئامإو ىوتمرخ اللانراغم مب ءدحاو
 لحم فموي نم مكرطملا ببسافي رشلاو عمي ةولاو رمبكلاو ريغصلا (ىنماا) يفييزو

 هردشمداشك نوح وتم 0
 طابرلالخاواسوتمم وبر طااراصام (ىعملا) يي دئوريفوس ب رهو دتلسكي م دنبد اش كيو
 ار صفق نؤجإو ىرشم بنام ابهاذ نوكي. دح او لكو ضعن نع مهضعب عطقلا عئامملابهذو

 |وهورمملاناطلبرسكيأ ل (ىنملا) يدرب يبوس يره نام عسج م درخم اشدنكسشب
 0 ولا

 فيلكا بسر ةهلانوكلاهدوجو ىلع تأملوا, ارحلا بتر تلاحورلاركذيإو لفعلا

 دبا (ىتعلا) داعم ىوسدوخ سن ىاوةزدو# دايو قو ثري ني زا شيب دبا 3

 اذه



 (معقز

 حانجلا ران تناك ل امهتسالاو قوشلابةولمملاحاورالا ىأرويطلا كلن تملا ليق ىأ اله
 (ضكلا ل هاحاو رار ءايلوالاو ءايبنالا بنا نينمؤلا حاورأت اهستحءاوهداعلا بتال

 ديا ةكريوط ىوتشملا مقتس الا نع ةانكداي نان لمع سنجل ىلا سلا تالذرفكما بنام
 اهم ةدحاو لكرريطلاكنو(ىدملاز جءاروىوردرا تدرب لل ه هاوذلشلاب ىدرح
ثد مالو تاكما الو نارمطلا ىلا اسهل لاجمل ركل فسانلاو ومالا بكس عمريطت

 ةردق

 ىريتادايزكتآكو- « هابدئنامدربألبرهدشءارإو ىم .ىلاعن هللا نءةزاجالا مدعل

 دح اولكرام مرجال ن اربطة ز ابا دحاو لكل لسحر قبرطلا عفاش نكن (ىنلل) هداشك
 بلطي ناك ذلا هسفجوهرام انج عنف هيوشر ءرك ذبىذما لاذبنامءاوهلا لمة عرسب

 (ىمملا] يك واءاردشابتفاب تصر هرف نوح هوا هكر ل شا دوب كفرط نآ ف ىمهبل ا لوصولا

 بلاجلا لاذ فير ط ناك ةراجار ةسرفدحو الف هنسأتو دعمد هبلا ناك ىلا فرطلاثلاذو
 ين دلاراد فس ويههلا نمو ندبلا صفت نمح ورلا نربط نم معأروشلا ىلع هيلار ا

 نياركج دوخ قرد ىء ناتتونلااذهلب ستيف عرش ليبسلاءانبا عمي ناقل
ح ىلا لوصولا بلطي نم[ (ىدملا) هبندي ر هدم آدرك اهاجك ناهنتىازجا

 |رسلا ا زه ةقية

 :أةعنر آن م قاع ثان ديزل ة عمت ع تْمأ ةنكماو ناكس ىا نمد مار الرا

 مّرلاذانماوعلا ع ةيففعى م ىتل بالا[ ضمد ىوقل اوس اوم او لقسعلاو حورلا هيفو

 كور ووفر ىثرم «ىثن ؟وقداجك .اغوفا 9 ىم كسأىلا دلك جر أوشن

 فاو شرعلا ىلاو راثلا ىلإوءاوملا لاو بارتلالازحالا ىلابوستمتنا (ىنلا) يىشكو

 فاك ا فب شكن ا ىلع عمار ناو ىةلاوىولعلا عب ىشكلا ىلو كورلا ىلاو شرفلا

 ةطلولم هئازجأ ضهدأت طلقتا مم ةسإ ,رعلا فاكلا مشب نوكس نأ نكميو نسما ةيسرافلا

 حو لاهو رلانمو ةيناهدلا ىوقلا شرسقلا نموج و رلاول قسعلا شرعلا نمدارسم او
 «ازجالاىعي مغلبلاوءارغصااوءا دولاو مدفاك ةءبرالا طالخالا شكلا نمو ةيناويملا

 ةيلغلاوةيولعلا ىوفلاو ةعبرالا طالخالاو ناسنالا ندي ةعدرالارسماتعلا نم ةعقحللا

 ارسناو ركن يردن فرط هسا يرهدوم ديمازا ف ىم هاسن الان ديف انامز تنراقتاذا

 تديلاوهوارسداو رك اذه مهمك درعلاو ةعجرلا ل ءارجال (ىنسعلا) هيفي ميزا
 هداج دوج ن وك انوك فربط ع 0



 ةمارقلا مويىنأةميسملا ةهظعلا نادامملا (ىنعللا) نا ةوينتزا دك وح « تارك تاداجديزا كرد ىوتثم شوفنملا نهملاكنوكياهضع و لامرلك ل ابا ضعن توكي امينم*ابهتناكنف ال ايلات و بح ىلع نركست تنولا
 ىلا ةصئرألادادضالا نم دحاو لكع مجريوح و القت تقو تدبلا ناونك ميلك ةيئاذ
 هسقآد لا ديس رود الق ى+ لات ةياكسملا ىلا عمجر هت حورلا لفن دنع ةينانالا بلاوفلا يلع سفو هرم ةسعشا.ملع ى رو اينالا بلاق سم هتينادحوي ىلاعت هت ايبقيف هزكيحأ
 لزنمىلا ةثالثلاءامفرتا كا: تلصوال (ىنعملا) ب ىلبةماواح درركناشمي ده هن زامءرمه
 بيرت ىناف ىنع ىدابع كلأس !ذاوةيآلاو هللاهلك_ةةيفاا ىف ملا نالبيإ رق ىف لئ امل[ ميطم نم ايرغلا نم لكما دقاهعشوو ىولح نسم دق (ىنعملا) بي وقفا 5 ىتسحمو ببر غبر هنآ شياولح دربإل ىوم ةيده ىرام مهانأ لابقاو ةلودبحاص
 ةفوتصم ىواح نصر ن غمزيخ مهروشمل أ باونلا هما ىذا اذر (ىعملا) ميلمادو | شراوفر د هكسن [درب « لسع ىاولح نمو مرك ناث لو ىونشم فأع عادلا ةوعد بيجأ
 نهال ن اسحالاو ةف ايضلاو ىرقلا مأب ةكماتلعسا: ؟ يزعل او دلبلا ل هال بدالاو :ءاكنلا (ىنلا) م ريولا لهال ىرقلاودقايضلاو_ ولا فال ب دالاو هساكلا لي ىوتشم لسعلاب
 لمعتسانرب ولاو ردملالهأ لامي اطلاقا لخ قل تسل ورب ولا !لهالةنايشلا رع نبانم ىورقسخالا لهأ موا لاقي وم ايظا ازاكرشلا فارما تونكسي نذل مهو رولا
 بي رخال فايد خلاف وتم لاقاذ_هىلمو ةعيش ىأن داو ردملاناكمرب ولأ
 ةفئاط لك فعضو ىلاعت هللا ناف م هلت اح الاوداب رغلل ة .ايضلادلبلا لها لسع بج اولا 0 قا زاثلاو ناسح الا ناقلارسكيبىرقلا# ىرسقلا ىف نجزلا اهعدوأ ةبامرلاوناسح الاو بي رفا ةفايضلا(ىنسعلا] «ىرقلا لا نيحرلاعدوأ ٠ ىرشلاو
 نمهلالاريغدلام « ثيدح فيش ىرفلا لعوب لك طدرتلم هب ىرمل ا لعأو ندملالهال ةيسنلاب ريولا له أون ادلبلا ىفالادجوتالن حالات ام.ناوةبساخم ذكي فئاوطنم
 الا عتب (مثو)ةع املأ( دولا ب دب لاه ىو مث ملام «دي دس دفو ىردلا لب لك ف فونت ثيغم نمدلالا ب فامدوجو م ديد فيض ويك ةيرقلا ل( ىئسعلا) م« ثيغم
 افلم ةءادلا تدحيو يب ركسلا ىعمب ليعف نزو ىلع م ناكملا نع ةرابعةيفوغلا ةلثملا
 هاكسو دكا دو ءءاغو ىونثم ةباكملا ىلا عيجرمتةظحالللاةل ”[ىرملا لهأو مسه اءاطم نوطب عبشب |اهن ظفاري ُثغم نم مهلام ةءاجلزننا ءرعلا ىف إبل لك (ىنملا) اهب لم
 قارصتلاامهرايمتجالا كناذر (ىمملا) « ركحهم وثمن زورئاسدوب م روخز



 (افنفأ
 ةمضااوامماس ناك نمؤملا لاذو ىول ملا لك أ ىفابغرولا سلو .خاراصىدوولاو
 ميديدش عوجرذ» الم سؤ دوبمديسراولح تآماشزاغ نوجإل م ماعطلا نم*الشمالا
 | سكودا زج ىم ديدشلا عوملا ل نمؤثلا قي برغل ةالسشنو ىولملا كلن ثنأ اد (ىنعملا)
 | قارستلا ًالاذلان(ىنعملا) ميرو شبادرفو مهب شنشما هه ميري روخزاامدنتةك

 مب يكربس» ىوتنم !دغاملك ًانرءولم ا ٍ 1
 نم تكسنوربسن ةلبللاءالدو (ىنعملا) ي ميئكتاسغيارتولادرفر عم ينز نت بت ءاروخز ا
 ةدئابلا ترخا (مثىرل اوما مهدادجا الو اثرخذ ايهرخ دن دغ ل >الر ءاذغلاو م اسعطلا

 نباب شا نمؤثم ثذك طم ىسبعان دمس ىلءةلزانال
 باوصا !لاقو نمؤملا ممباجأف (ىنسعملا )

 م ىّنوخاهتانتن ةوندصف * ىرك تمكح نيزدئتةكودب رد »ف فونشم رخآأ ماها
 ةلدوصمم ةمكسملا انه عانطصا نم نمل الات ىدوبلا كاذو ىف 'ريصتلا كلاذدمب (ىئهملا)
 «تنارابىا تفك » ىوتم كتالكوم مهفنلاوهاذهو ةيذخ ىولملا ذه لك ا: كنأآوه

 عماام مهنم نموثملا عسا اليف (ىن 3
 ىو اهعساغتنانلا ىتحلومءملا فال اتئنوتو الفن الث نكس مآ

 لكو (ىنملا) هي دنكت اهيدوخ طماط ٠ دعناجرر .م.ةدهاوخ كرهل
 تمسفز شدثتمكو دنآ » ىم هتَدعْقصعدَرأ نمو هحور له همسق عشب بلم ند
 امّسا ل نابح اسملا ناقيفرلالناذ(ينعللا] خو ريغ ارآنلا ىف ماق نك شوك, ىو رذكرد

 أر ددءاو رانا فم اسقلا مالكربللا نم عهساو.:هسملا ,غرخا هلالات ثاماكللا ذهن موملانم
 د١اوءاعم فلك أبنمؤملا لاق ماللا هيلم الأ لاقدلا تاكسنا ذه ىفوام اسةءنركستنا
 نانمولاةءالسعر رامدالا م-متداعى راصنلاو دوجلاناوءاعماةءبسف لك أي رفاكلاو
 ل دوبلاوأ ىراصتلا ناراشأ مهلا ىلع الكوتم تقولا نبا نوكسسدي
 هذهب و يي وزتلاىنإ رطل ابهذو نمر مازلا لجال امهعبط ىشنتغم ىلع ةكرسألو اموسفن
 5 اوشب وخ كدوي لآ ماسف تنك د ىوم لاةفيمملا ان هناس ىف ع رش ةطماولا
 توكيىذلاماسفلاىدو لاو ىفارصآلل نسمؤثا!لاغن (ىنعللا) يبا دغيرب راوهرتمخدرك
 ثيدسحلاب دهب و ىلا عت هللا ممالاغلا خم غن ظح ىضتمم ىلع مسقب ى اوهراتلاف
 الأ نمووفع ا ,.هللاماو رافي سلا
 31 رانلا لهأ نموهف ارد عبتاىذلاو نودبعبلالا سنالاوّنلا تقلخلمو ىو
 80[ ىدو باب وفارستلب (ىنللا) عت وكود ىهدارركيدمسق م ىتسوا مق هلجر قح
 "| ىو اا نامبتتو 1 ا اما



 افشل
 اودبعنالد مداني مكسمبلاد_.ههأ لأ لاقرداوه ههلا ذسختا متي يأرنأ ىف اعتهثلا لاق
 .لادويرك د سا ناو ىرتشم مل الاب اذسعا !ناهيجسن ناطيشلا

 ةء زي ةيوثلا نك رغبل ىلع الام تاك قلو دسالا انشا ) 6 دو زراك اودي ناواك
 .تاروز واكف الر ثبلاب ىدو لاو ىفارمصنلاو دسالاب نمؤلا شىوملارر شل اذلاذ ةويورقنبلا

 منلوذب هنأكبا باذكلا ناوابلاوهف ب رم تناكسس ناورغإلا ىعج وأ

 ةيسراذلا ىو ىذحسص !ىنمجيب رعلا ىف روزا
 ياا ىرقلا ينعم
 ب نكن مل نابالكلا ىلع بلاغ اشي دسالا اذنه (ىمملا)
 لايف داو ثاعاطلا ىلع تش ناطيشلاو سلا ىلع بلغ اذا لمعلا نااراب هلا ثان ىف
 بشو هروخ مغ نال سم نكت اناث دسنط ىونثم سوهلاوىوولا لو ناك غلا
 هيلع ريوواضطلك ايلا كلاذ ىدو لاو فارصتلا دصتو (ىنعملا) يي درذكييف اف ردودي
 انياصصا ةءاطامم« تنك ءاضرو ماني را بولغمدوبف ىم اناهوجةسحالب وهو ليألا
 ءاولخلااوقبار اب امص اةعاطواممسلأت ط وا ولغيراس ملاذ اذ(ىنعملا)
 مدن ءارك اررشيوخ نادادماي . دنيا و قات س8 ىونثم اهلاع ىلع

 ىورإط ىرنشم مهيدبأو موهوحوارل_فراومال حاصلا رارمان ألا كلتدعب (ىنسعلا)
 طواف ءامقرلاكفنو (ىنعللا] م قكلدسوءاردزووبالات ا» ه ىكب رهر نا هدودئسشا

 «٠ وردروكقي ره امزالي و ىوتشم السمو اذب رطدرولا قاوطعاو م-هديأر مودوجو
 بناجه وجوب أمهم دحاو لك نامزدغب (ىدعملا) هي وجل ضف نحزا نشب وعخدرو ىوس
 « خو ريكودر وجا هنو نمؤمط ىو اناس اوالضن ملا نمياطو هجرت ىأ«درو
 بكلاو ىدوهلاو فار هتلاو زل ندرك ذام فج (ىنملا مق !نأطاست ىو بررار كبح
 .الاركمنم قب دنزلاوهو ملا مشب خءر ىسوحلاوهر .ةسيمقلا فاعلا تشب
 ىأ ةمظعلاو ةبلغلاور ماا بضغلابفوصوماوهو ماللانركسو ةزمسمل ا مولا تاطاسلا

 ىل مث هما لاق ى لام هما ىلا نوهجوتم يملا ثبح نمةلاضلا قرخلا ىنةييظعلا ناطلسا ١
 اربآو هوكولاخوك:-هكطإ» ىوش !ضرالارتاوهملا نا نم مهئلأ دنئلو
 ثيح نم اهلءاملاو لبجلاو بارقل ورمنخعا لب ( (ينسعلا) ما دخإ ىناغتشكاوتسه «
 ايت نم داو رف ىلء ىلا عت هنلا ىلا عوجرو ه جوت انيللاو ةءرملا
 ل راو دي دنآ درك,« در « راب هسرهدرا ديراب نضح نبال
 لعج ثقولا لاذ ىف نيبحا | نم دح او لك نا( لساخلاو) باه ثل جال ة فرم ةمكتملا

 هو>و



 معمم

 هللا ىلا مههجرفو مج دابع ةقيشللا ثيح نم لضلااو لام ارثاس عي رخآلااقد مالا لم همجو
 هادعأ وادا ضل نيهارابتهابازاكولو قئالأتا ساغن أ ددعب هلاىلاقرلا اولاتا.ذهلو ىل اعنا
 كهنفك قنا ]» ىرتشم قلاعتهقاىلا مههجوت ةغيقا ا ثيح سم نكلو ضعبل ضعت

 لات مهم دحاولالاذو( ىنما) يب شيرواوك شودوادب» شيوخ باوخ
 وهمدقشب و ةرشةحرابلا ةليللا هم اثم ىف هاروذلا

 ذأ ارلوطغمره مسق هب هروخوا ارنيارتشوخ شاوخ كر عؤ» ىوتمانروشح ف
 لوضفم لك مسقاولل ا دهلك أيىأ لك اوه عأو نسحأ همانمناكن ملك ذأا) عرب

 (قملا) دوج تدررخرأ تدروخ وزال رعاك[ دوش | نذالا هءب
 للشمال تالمبمملا لك أ اولسلل ءاك وكي بهاذ العاو او أل ثملا قره ىلا لاذو
 وشم ماللا لالا ةايح مالل ارسكبلاعلا ةايحو لمسعلاو معلا ف زك الاوف لقتعلا
 ةأولمملا حرر كلاذو(ىنصملا) واراهتدوو سارتابضاب ه داراؤأرب ,يناجدمق وفل
 ىف ىذه اىفأ ةميتلا ف ترظن :ايققرالعأو قون تن راؤنالاب
 سب .« ديادمك اينو ارنالناءرإ وشم ىلعأ ام رف ىذللامداخ فدأ لعلاو لقعلا

 نودوحوم' "الما نا مادام ىأ ديلا الجل ناك ان(يماا)6 ومئات أه نيا
 اذان اينافا لهأ نعهالبل اعثرو» ١

 ينل ملاعب اما نركيرلاعإلا ذهفومل العلا ةرولا «نماوبعذوايندلا نءاوعطتلا

 .ةمدعنو يصر مجذكي

 ناياذهو ورايد ىلا «انبك ةماقىنمملا ىف اينالا» اء ذه نركنت ءالفعل دوج وب ايندلا تيب
 ددخأادر و [دوهج سن ىوتشم هللا !لعأ القمل ا نمدارملا نام لفاعل انأ

 الاذيىدو ملا قأ دع هيلعاومةةاواذك اولاقال(ىنهلا) مدونه ديدركوأحوربش اسك 0
 .هبلاو تأرناكم ”ىأو ترادنيأ السيل هحو ر وهب ومانملال ءارعذلا
 لال عشرخ باوخير الا هينددابب اك « شييدمك ما ىمومءر ردسفك ف
 .لآةلاملا اهو كور هةراقو ىئاّدقمانملا ىف مال ل هيله ىسوم أ ىدوهلا
 ةرثكلرمشلا قوافل فن ىرياليدلاوابنذ ىرتاهاب وريف ةرهلار و مشل لئلا نالىدوولا

 : ءازهتسالا لجال ىف اذلا عارمملاناف هلا 2.

 7 : يتشكن امهسره هروط هوك انما د سوم
 ىلا كو 5 ير اسانتد اول لانه تالثل ىضروطل البجا
 ىلامت هللا يضف را ةلاكمل او ىس لالا ىلا  لعره ىذا اروطلا لب انبهذ مالسلا بلغ
 ود ياسءدرهإو ىوتلم الثمانأ ت يحورواطلا لبو ىموم ىسف قاما هيلكتب انيلع
 ا سلا

 ص ودم 0(



 ناتج قرت س ٠ تسررؤدكل :زاركبدرو» ىوشم بابلاعنهحوب ايلا عتق
 أر وثلا لاذدع» رهظر تننلوالاروتلا لاذ فوج نمرخآ روب (ىنعملا) « تح شين
 تاذاارؤاثلاررتنا نمو تاغصلارؤ:لوالاروتلا نمدارملانالروغلا ىلع رتل بنط ىناثلا
 نممهط ىوننم لا زيقارشا نم تاوذفاوحم ىلا راشأ مفوملا بلغلايدارأو
 اميرات اضيأ (ىنلا) رز نارشاتازيتثكمكهسره ٠ روطهوكمهوىموم مهو
 2 ىوثثم ىحىفاشاروللا قارشا نماثمدحاولكر وطلا ليج اضإأو نوما ديس
 ثيآر كاذدس (ىهلا) هدشخافنوردزحر ودكنوح ه دش عاشمسك كمديدنازا
 تبيهفمرإل ىوم اضايفوايلضم ىأاخافن قم ارو ناك ان عطت ثالئراس روطلا

 لا .ةنسر(ىمملا) موس وسدش مه مهزاتكشمم ه: وردز ليش توح
 نع ةعطتلك تدصنو ةعطن ةمطن ل سجلار اس رهطو ايلحتر وطلا لبج ىلع رضامل

 نا نكمي وترسكسنا ىدج ةمهقملا نك ارسك, تييكتش نا ىلصوخ آب نامت بهذو ىرخ الا
 نوط ىونثم عاطقن الاومارخخالا ىعمب ن ناهي اب رملا ناكل مذن تسكن وكت
 نمةعطتل الو (ىدعلا) جي مبو معه لل نيريشتخشك ٠ ميىوسدمآك ضاش ب

 ياش ىكب تا ىوتثم اهكربباواجيزاس ملى زلازل مامر هلا بناج تن ل سبملا
 ف بج أ نم ةماعلا نانو( ىنعلا) ب نيعمدم انو ربورا دهم. زر ردد-شورغ
 هجىانشمك ظىم اهيسىأ ةودالانمنمءترهظو ضرالا نءترافو ثرجو ضرالا
 نمىذرملاةلءهءاذشرا عاملا (ىعملا) هم باطتس ىسوئنوبامهزاو بادشن ارو غر
 هيعكراوجات « دوزديرب ركد اش ىكيتا » في :-1!ىسولاولع
 ناإةيعكلاراوجىلاتراطروغلا ىلع هنم ةفطقلا لن لبحلاو (ىنعلا) يدوب تانرعدك
 .هةعمتازار ازإ» ىرتم امتع هان تالاماذكت ده اشف تافرع ليج تراس

 ينمضلل ثعح راما ةقمصلا كلن نم (ىتسعلا) هتمك هنو نو رفا هندباجربر رط . «« مدمآ
 ٠ خريجه ىنومىاب ري زاليا إف ىوم_صخانالو دئازبسيل هعضوم لوالكر وطلا تيأر
 تلك ى سومان ديس + تر وطلا نكما (ىندملا) « مر حاششالاغوأ د يزا دك
 8 «زش نا ىلسع عرفالو نمغ4 ند اروطلالبج كاذو بئاذ

 ام مكريوواو ونا

 رثأ سيلا بئافناكو هب عرفلاو نصفلا :ب رعلابامهو خاشلا ينج ةمدهملا النا تركسو
 لبج (ىنلا) ع بيشأثييهنازا شيالابت ذك م بيهنزاهكدشراومهديدزإب و ىوتثم
 مدمادوعن ايزايإو ىوتشم الفاس ءالعأرانسو ةسهلا كلن ماير اسم ضرالا راس روطلا
 |6000 ف ااااااااا110---5546525685لل5253

 ناز



 ناش هقرخوأ ةقرخو اص ءنوح ل ىم مالسل هبط ىمومهج وك:
 ةرخوا سءكمهقرخو مها سصو  (ىنعلا) هب ناشك نمادشوخروط ىوسهلج ٠
 نوح لابلا نوهن صليذا'ثوبحاسرورطلا ل بج بناج مسهلجقئالملا كلو ىموم
 مهلج (ىنملا) هي هتخ سرد ممفرأ ند ٠ هتشارفاطدرداهنك لجل ىوتم لاما
 ةدهاشملا با نلعانليلارطن أ ىف رااممنوللات متلحو ءامدلل مهنتك أو معدي نوعق ار
 وكره لب ره تر بص ه دوز تنخر نمزاوح تايشغاز ابو ىو 2م ىسولالا لامصلا
 نيالا قئالملاااذانزيبقلاو ق ةرذلا بتم ىلا تيتأراروخ نار غلا ىنم محرأل ( ىفعأا) دوغ
 ارخاا اعود تيؤر مجم دحاو لك ةروص ى ومان ديس لكسش نواك كفل البخل لي ذ ف مده
 ابنادامتا ٠ دو لهآ ن اثادندوبابسنأ» ىونشم ئرخأ روس ترسمظو
 ومان ديس لكسش قوما ةلاس ىف مهينة اسلا”ايسنالا نمدولا !لهأ مهنالاو(ىنعلا)
 املا ولو نونو افتمو نذل اًتمَمو لا ثجلنمو نعل ةهج نم «ايدنالا داتا ىف مهغناذ
 ىوتثم هدم ةبتآلاابنالل نورك ديس ىلءنيشبالا*ابنالا, نور شمدوهلا
 تاردس (ىندلل) فرنسا ة1ذياجتا ةيوم « فركشمدي»ىمع الءازاب»
 كال ركمر ملح لو قوتشم لا ءارجا نم تناك مجادباو مرو هءامظعع امج ة كم الم
 هناعتسالانيرلاطرخ اةكمئالمَتبأرو (ينعلا) «نيشت 54مم ناشي تروس« نيعتسم

 تفك قس نيزإو ىوثم موج ةكالم مهو رانا ةب رشم اهلمص مهروسولا
 لاتئىدوولا سدا ذلاذر(ىنسعملا) ب درودر < شرخآكى دو سب _* دوهج صضقت
 دوم هرخخ ناك ةمدو جالو دو ملف ب وذم نم كه نال ب رخال يثك فل | ذه ءان قرأ
 شئدرم نامل و ديركشم ىراوختارزفاكعيهإف ىم ةبقاعلا
 , ١ ءانخلابر ذاك ىلااورظنتال

 ورك ذأ لسيثارسا نبي ليثارمساىنب وحرف ىلاعت هللا اثأما لوقي نايل هيلع هللا صدمت
 هللا لاق نآلار ىشمزو دفا كل اذ تاب :نما اعلا ىلع مكستت شف ىفاو مكيلع تمععنا ىتلا ىئمعت



 معمل

 ليطتسسللا قب رطلا ىلع لادابؤرلا هذهل هنو سانقا تجرخ اةماربخ تنك انحف ىلاعت

 ممر ىرادربخ هحط ىع لتاذلهلو متاوماب ةريعلا نال لوالا مسقلا نمدوكينا نكي و
 هكسقربخ ىاواي دوج (ىنملا) يو ررأكب وزا ىفادركلا

 الريقحت لعجا هترمح تا مها: دحاوة رم ماقلاب هنع ضرعتو هني هحورؤو دن تح هتغان م
 دوغو رمي كم مالكرددمآر داس نازا دعنإو ىع هلوسررماو للا رمال الاثتما 4

 ماثملافاوجو ىنارأ ىيسم لاقو مالكا ف قا فارسنلا لاذدع(ىن#عملا) «مانمردلا
 (ىنعلا]«ناهج ديرو ىاوسوزكرم .٠ نامتآمراحواابمدشنمإ» ى+ هتبأرذ
 ىو سعلا ماقمو ىوسوزكمموايندلاملامل ةروش .ىهىتا ةمبارلا ءامبسلا ىف هسعم تنكشف

 ءامسأا ةملق ئادب سنو (ىنعملا)  ناهجت!آبدوس نامت ةعلثىاهعب ادي دوم

 بئامعد هاشولو ىدوجلاناالثات اهزمح ىف أهل ةبسانمالو :.فالإل اعلا اذهبئامهو تاي

 3 اارشف ىادتنادو كر هو ىم *اسئذلا نم لوا هتدهاشيئالا نكلةبب رغ

 نفئداب زنابلعي ساشلا نمدسحاو لكني دبلارشناب (ىسملا) مي نيمز خرج ندشابنو زف

 ولع فرع فمما صون نءىلع !رسشنلا صارخ ناك ولو ضراالا !ملابئاعو
 ارو دننف ايءايكىدنبهاررددكيقوواكورتشتكك ال اكد ضر معقو ةعئارلا ءاله نم ىنأ <

 ىفاودجو هئالثلا ناب شكل اورسقءلاور هلا ياك ناي ىف ذه هي مروخ نم تنكبىكي

 شيب رد ىجفوراكوربشا و ىع اهلك إنا مهم دحاولك لافوةضاو سيث ةمزح قب راطلا

 ىاودجووقي رطلامادهاو أر شكو ربو لح جاتك ىدنبشوررألا دانفاب

 ددركنامزا سكس عيه «نيةبارنا 3 »8ع شيش ةيزح ممباهذ
 اذه انمقنا نيبحاصءايل ماو رقبالهاحدالب شكلا لاق(ىسعلا] «نيزارمس

 تار

 ارعثايا» ىم البلقدوكيرسسقاذا هنالاتبةي شيشحلا اذه نما “او عمب كيال شيشحلا
 ناك م لكراكلا لسا نكل(ىنءل1) ب روخ رثافوا تساروأ فلعنبا هرتثيبد شاب كره

 تسدنكوتشادم قمار رك اما قف ىو. هعلباو هلك هلق ىوأ ههلعلا اذهديزا هرم
 نألا ف قطسملا نم ثنا ىعرضو مدغم مهكسسرباك الان ال(ىنعملا) يناسودنا ىفامهءزا
 ةمكملاو بكا عسجر اك الاوان سنيفاتريغس محريوا نر يبكرفويل نم في مالا تيدملاو
 (ىءلا) ع ماعدنرا ديم شيب عضومو درد «_ماتلرددنب ردارناربب هحرك 8 ىم اذه يف
 قولنا, دايو ىم ماّدست نيعشومىف منوكسمي ماوعلا ماثثلا»هرود فَ ويششلا ناك ولو

 ناب ماءطلاىاتوألا ىفاما(ىنعملا) يدوب تار ونلخ و6 لي ارباب دوو ناز وسواهك

 ىاابارخ لا نم ٌةرطنمااو ارسل ناك اذا منوم د وا ةياهلاىلاراسو ان نوكسعي
 نعول /ناوا مسههاوفا قرتختالن انو نيعضوملا نينه خويشلا ةياعرتو دصقب



 معو

 ةناها ىسملاىفوةياغرةروصلا ىفاذهو ةنسرايكما !خويشا!مبدفت نولوب و بارما ةرطتقلا
 مدخالماوغلا (ىنعلا) ّيىدسانة ب رقفدران مانو ىدئاتكر ب ىضشت مدخل ىم
 هلماالضرغالبو الب منو مظميالو ةزهالاراكسلا عياشملا مهوادئاةارببك
 /ادزا اثرشدوبءح تسنباناشرمخ ىء

 اي ىدشىث عم اج ىو إط ىع
 حر وايت بر ظقءالصلاءادال الع ءاب بناب بهذ
 ىديردربارو د تاو نزيوج كثار كيتا فر بدأءوس مهءلمصق

 «ضرخألا كلاذو" أر جف اسعبادحاو برشا ي اوين ىف
 قفا (ىتعلا) يدري هارزاو ريدك ى هانك ىف ه دروخ بوس هدد ىف هناي مردإل فر

 هلبنذآللاملاو تارمرشع اصعلاب هب رش ىأ ”ىصءرشم لك 1 رسكستم طسولا ىف ناك هنا
 ءأبلا متيدرينا ىلع بهذاو قب رسطلا نع متو شما بجاسملاو بابل لاذ 4لاقنإادبأ

 ملا م تفك 7 يم دعبلاو باهذلاو ىضتلا نعم ةب رعلا

 بهذي لناباذه الرش (ىدملا] هك ىوخيكا توم ثابهحان « ىوريمعباج ثذياوت
 تلعفاذاى عي 'لرزوو الرش وكي ئث ىأى حىوغاب ىلاعتهئاوعدتو ىلستل عماسجلا ىلا
 نابيلاعما كلرزوو لريشنوكسصيام بمتلاهللايف ماظل !نمرا دقملا نه كتداع ىف

 ى-دكوزا فص دصب هنانو ىسخزارميدوتشنىال يؤلم لاق ةفرعلاو ةمكسملا

 | سو ثم نوكي الواريثكه نمبر طضيال مالا ةبناع ىنحام الس“ ىفد نم عمال
 «ىندلا مال_سنالثا ذدعب هنم ملأ يالوت_ح هعمسالم الد «ىنالاءاعار

 دياي رددكشإز و دوب هارفودباب رد ةلرك ظ ىم ضرغوتلعل همالكو هللا فوق نكي
 سشنلا بح اصداددو نمر أو نس[ ةناك اهتذفإ اولا دو نا (ىنءلا) هيدي :سشئاو كو

 ىو ةثيبللا سفنلا بح ا اتالم نم ف نسحأ كلهملا بث ذلل ىلولا نال 2

 (ىدلا) 6 تستركمودبك كهرنتاذليله تسب رك ا سنهكاجراالرك هكنازإف
 | ىأركسحملاو للا بدأ ىنعم ثلا :هرف شيل نك الالولاو ملأ ادئازناكول

 بئاا ةاقالفركسللاوةلبلاب ول<سفنلا يبقوخألا قوام ناك ولو ركملاو
 دشاىدارغاركم ٠ ماديراىذاتقردنا 4 هر ىم اغا ذسهلو هتاتالم نم نسسجأ
 1ك تس _ _طااطل7ل_ >2 2طلللمببلا



 ماس نانوقبالىأ عقلا عقب : اناكولو (ىسعملا) ممامت
 أ قانرف 0 قم لاكلاو ماقلا/ىدآلا و نركتركملاوالبألا
 اذك اناعقوالىفامةراب لم اورغبلل شكلا لا5 (ىنعلا) هي قاغتا ارامدانقانيتح نوح

 م دك اديارعخم راكي ره ىع شيشملا لك أيوهادئازمرعناكن م لك قاضنا

 مب تسصلا لا (ينعملا) يدوي _عاسمسا تاب
 مكربك انأرانب رق4 ناك ى ذل ليعامسا شكعم دوهملا

 6 » ى .طلا طرا لهو قوب

 مثلا شكلا ىحذاالف ىعملا) هي درك تغجمدآشكىوأك :
 اجود رم مد[همج ىذفار قبلا لا ذعهش تنكو دي دع نيب كيلم مّدةتأو لا فكل: مدنأ

 دركيم ني ز ردتع ارز رد ه طخ دج مدكدك مولك تآتغجاط ىم ضرالا ثرحم
 ةءارزلا قمالسلا هيلع مد ىلءالا لهن اد عيمتاكئذلارقبلا لاذ عفش نأ و(ىنملا) كى
 عرزو ءيلع رح مدآى -- ضرالا ىلء هيك ضل نايا ةءارزف ىأ قاما هلعج ضرألا لف
 :هأو ربك انة ليم اعلا ىلع عدم عدآطا مولعملا نمو ضال ىف هتطساوو

 لورا دس نيسحااناقثك نارا, و
 :ريسلا لج نكلرغلاو شيكلاكم وس ولو مدح َنورمت»ب و قرطلا

 .عثوواك زادبنشنو+وط ىع هاعومداب .لمعبو ٍمّدُمْلاعّدبالىذلا ةمسهلا ىلاع

 !!نملمجلا عسا اا ( ىنعملا) ب تفركربارث آو درو اور خرس» تنكش
 د نب ىتىرتشا ٠ ليسقدابداآتشادراو هدو ىج هسارأطأ طلب ماكاو
 لاثالب روذل ىلع خي لمح هلال ءاووا ا ىف اًواع شي ثا ةمزح كلن كلو (يىتعملا) هيلبقو

 برعماضيأ لبالا نم تضل اودودجل !توضحلاو برع مو هودملا تذيلا ىرهوملا لاق ليخالو

 خيران ثخاحدوخا سمك و ىم روغلا ىف_هىتعجاته ل ءعث-او فيغلناو»
 ميراتلاىلا .امس نأ سيل هلال (ىتعملا) م تسمن درك ى اعو ىم

 ىادلاد كم هدول ىع ةيلاع ةبقرو مسج مب ىلاذك هنال«رسمعراد ةمناسلالو

 ملي دحاولك بالاج رراب (ىدعملا) م ردرخنماعتزامئابنهك « رديناج
 داهندك «تساعباص#!هكرهارنبادنادإل ىم اكستمرغسأ نك !/ شك اي رقباء اب
 نمدب زأ ىدوحوو ىداهن ناب لع 4 ناكن ملك ١ اذنه لعب (ينملا) م تعا تزارتتوزف نم
 اةليغنل لاجاللال احانيل انبه ل مجلاكق أي ىلا دعتسلا ةغب رطلا قنأناك دوجو راك داغ

 طل



 اند ىلوأ دئاقدشرل هتدارا ماعز
 | ميدتوج رات امئرثأ اكن ضرغن اجلا دةالرظن ىذلا فراءلا نان ىدنع ةمحس يلا ذلهذ
 ىرعدلانافلي وطلارب .هعلا نم مكمل لصاح "ىأو اهارتالا مكدوجو ىف هءازعالا اهم دخو

 لامة فارمسالا باب نم ملكتي ع رسمت عضنأ لعلا بحومب لمعلا لب هللا ل هأ قد رطل ةغلاسخم
 .نيادكن ا دنح دس تسه ه دئلب خرج نيك دئتادناكل ح9 ىوتشم
 قارؤكلفلا ىنعب جال |بارتاا دهرا دعمت .ةمةئاملاعكالذلا اذهنا نولعت كتلج“ اظرابخ
 شكسلاورقبل نم مسج يذل ناك ىاطظلا ارثلا اذهرادشسةامةعسووةملظع#

 أرك ٠ تاممابىاهيا هوك » ىع ىدرول اور نم فرش ى لي ورنا ادم
 ىتعي ضرالا ةي واز تابارخ نبأإ ار داعسلا مس نابع نأ[ ىذا «تادك ان يتكىامارخ

 سلسل ئثى أوما ةباسالةميدبلا هرارسأو رب ةرب زغب ارغو ةريثكه بث امع ءا

 قارصنا. كلوقر ضر الاوءاهل !نيءاك قرف ضرالار“ا ا ا
 ندري ورو اكشتر نم ىلعأ بترو ىسبم اندبسب تهةجاوالالمالا بلق ىلا تلسو
 :الظوةلن اس ضرالاو ةسنارؤو ةءلاعهانمسلا ناك ىرأ خرأ نوكي نمل ىولماو مور
 اذه هيتاشياندرو+ ترسو ايرودووح شناراس يدم ن السم يفك باوجإو
 امهنملكلهاي ور داسيفو ىنارسإلا اونكدولا +ايح اسوا . رام لكن لسملاباوج تاس يل
 لايخ اايوروارثأو اعفن لاي اب ران الااي رمى كابر سما ماوقو ةما نأ مهلك أو
 (ينعلا 1 .نءناطا ىفط همك نما .ارأيىاتغكن السا ىم منو

 نم مانلاىفهتيقالو ىتاذقوأ آو نول اطأ ىقافطس قارا مل! امها لاتدعب

 ا كات سلال م« نإ قطع دوف ملكا ا « تخانروطرب بنآت ذك امس
 بهذ ىدوجلاوهو دحاولا كلاذنياسر لا ديس
 5 .اوةااكسا لعثو ايلاعءردةراصو ىسهلالا

 (ىنملا] «نامسآمراهجج واردرب « نارتبحائسءارركدنآوإو ىع بعلم
 بح اص ى بع انديسناكن يح عسأرلا ثلذلا ج وأى لع «فن بهذأ ىنارصالاوهو ريغلا كلاذو
 يراه جام سد ىازمخخ ل ىو ضرال ا له ةبن م نم ىلعأ «ةوترملعجو نارق
 لكى ءوةدبحاوذ"صاررش ىأرو|ةلختم ب نمايمق (ىدملا) « ررخاريواولح نآ
 قاوذألاو ةيناحورلاقاز رالا ىهوةدبحو .يةييتلاىذطلاو ىولاللا كالت لك لاح
 نم مولد الون اهلاوَادبلا نورظنتم مجان ليطتسمىراصتلاودوولا نب را ,ط ناف ةسناب رلا

 دا دعت ءاالفسراكلا ىفالا نوكستال ,عدايه لب ادصسم ضرالاهحو مهل ن كيرف ةيترملا نعت

 افيأ ادصسم موا تلعج ضرالان ان نيب دمحلا الخ ناكم لك ىف حلا: دهاشل مسهل



 أ مكعبوهو ىلاهةهوقب>ةياهلاوتبا دسبلا 1و :
 هيلابرغأ نحو هلو بنح داقتعالا ن .دمحملا نان هللا هجو مثقاولوت افران ىلاعت لوقو
 املخ دنمةلج اه ةثجلا_يادلا ىف نالاة عاملا  ضعد ناماةل-آو يح اع نيل دذع هن نال م_ماجاح هيلع او شرعي ومب داوجان.ل عفترلا ناكمملا ىلا نوجانحيالدي رولا لبح نم

 رمل قدروا ذهلوهتنا ةفرعم لأق ىهامو ليف ةل آلا ةئكسا ىلا قا
 .ئارعسس :س لاي لاهللا لو براي ةنلا ضان رامواولاةةنالا
 اواتاهراممأ نماراكر امال ىاودعت انةةماراصتأ
 نادئمرتهنآ وب ىو ةنإ ع !بحاس يملا ذا لاقدتلا
 رول ابا صصأ غلاب نول هلا*ال (ىنعلا] ه دلدناوخ بصتمو لايتاثمات « كئاروفري
 دون ل شف لضافودنآ لب ىرتشم عمارلا كلذلا ىلءالعىناثلاو رولا ىلءالع اه نمد اولا ىأ بصنماو ل ابقالا برتكماؤرتواو نت ىسعان ديسرخلاو ى.دومانديس مهم دس اولا
 امهتيتصو امها شا دجونال ضان ا نلناذ (ىنملا) يي دنت اي ردرنهيا لالعاب ٠ دنقايردأ
 ولو ةئرعملاو لمعلاو لعلا بيسي ةئالل ان ءلضذأ رونا يأ ةكسئالملا ىلا اول سورخ ما ١بعس نمو
 نيد مالسالا نيدو نم مهل .خال نكل ةئيهكوو هلا لضجل تام ىرانلاودوهملا ناك
 *1 ذغل ار ةفرعملا ىول نوقئاللا مه مجان نيد محلا, صوص ذعر ولالا ةؤرعملاو ديحوتلا

 ةلكرب و هحربو نيههدنام سنار لوكم لس كاز ى+ كوع
 .ءالا زهأ نمبلعلا يلو

 .: ةحن | الدي رئام لو دب رئامرا دقم لكو ءاواملاةماكتسص ىلهدعقاو
 وللا اوكرت متو مسمناف ىراصتلاودوهلا نم لوطتسملاوي رطلاباصأ بيمن
 اولا !ءزهنافاهلا اول_سووتلا ةبترملابنوذغتب مول ةعقراول هو الوطاويهذو
 صب رحاب مانملا ىف نط ملا دمتي ارمما ىذلا تقول ثلا ذ ىف تنأ نءئءاي ىنارتسالاو ىدوول ١ هزاقدسب (ىنعلا) ص يبخواول وت ىدروخ به ىإو صر رحرتدكست هك ش دلك: سدإلل ىوتثم هحورب ةةئاللا ىولملاباطيرلو هدوحو ةر هش رمج رخج | ىذلل ىه ةيناعورلا
 ىو هتفرسعم سني تنمو نيريضماراصو ةصيالا او ىرلأط اتاك 1تنأ بدلا هناي
 امهباجأف (ىندلا) يعا .1نازونك انمدويهكىرم ٠ عاطءاشتدومرف توجتفك 9
 هرم نع عنتمأ ىب.-نوك 1 نمانأ عاطم ناطلسو هىذلا لوسرلا مآ امل التاهل
 دوخر ددارخرك « ىدكرسىءوءمازا دوهجؤنإل ىرتشم
 او :ءاملالاو مالا هسيا ف ىمومسهأ نماسأر بحستو ىدومع
 (ىنعلاو «عيقو بوخرد تناناونرس م عي مازا عيم ىعيسون» كوتشم ميفلاوأ

 تناو



 ار ديو كلسمتناردقت له مال 1!« لع ىسيع يسم ار مأ نم اديأ ىارعسن ىأ ىهسثنأو

 ماهديوخ ٠ مثك نوحرساسنارضز نمل ىونشم نع ضوعتو جيقلاو ندم او كل سأر
 ءاينالار فقم اساربصسأ فيكو َمسمانأو (ىنمملا) يمشون رس مدناواواح
 يول نماواك ومونلاربس نمارغرفاخ ةذلللاو قوذلا نم رو رسمات نآلاو ىولم ا تلك

 : : سيل ىوتتم
 قداس تنأو ةنسح ايو رفطاو ملل الو فاسنالا ىلا انآ ارسستلاويىدوهلا دعب (ىنلا)

 باوخ» ىرتنم ةرماثامب ناو رنمنسحأ كابو رو ةمفانلاابؤ لاب ثينأتنأ
 بأن ىا رطبلااباب (ىتمملا) رثا شن نابع ىرادسسك ءرطب وياتي رادم وت

 ةعقاولا ءذهناف ميصلا قلق ل اهرئأر هظب تلا ىع ةفداصلاإ يو رئاوةظب كابو ر رو رمالا

 ارو رسمات ناو كلربشااكد وغلا ىلع اهتك او مونلا نمت نأب اهرئآر مطر تعقو عئاولا

 لظفزاراذكردو ىو ثم لاقت ةساا ىلا ةسقلا سخر تاه رورسالالب وطاسناو و
 نم جرخاىأ قرماو الرثا(ىنعللا) (قيتج قلو دراد ثم دعاك ننو ىدلحز او

 ةعاطلاو ةسدخناركك الرا ةنلإرهظتإلو ام رتغتالو نفلاودلضا او رسشفلا

 ياطيالو ةديجلاقال_خالاو ءدابسلار ةعاطإأ ءدابع نمبلطب هتلاثان نمل ىللئاو

 سنالاّت !نامونورب نا درينامدر وكنبآ 0 الا الو رثولاالو عااالو لشقلا

 تقلءاملات هنالج راما ىلآمدعلآس آس قاده ًالولاملا (ىملا] يتودبعبالا

 شهلا بابزا نق ذاك ه دركدوهحرتهنآ ارك رماسإو ىم نو ديعبلالاسنالاو نملا

 !تناكل ب ى ماسلا هنم تناك ةدئاف ئأرنملا كلاذ(ىنلا) هدركتود رم

  ساهضبق تلا ةضرْلا ىهو ىل عت هللا باب نما دو دم ناكتح هنّدرةعئصااو :دثافلا كلنا

 مهلشأو ىلاعن وق بسح رمل ناكولو راوخ هلادجالوع اه« عئطسا يندس لوسرلارثا

 ىرنثم هللاباب نمارو مجهم تام|ادلا نءاضرعمرنهلا اوملعلاب | ديم ناك ن كل "ىرصاسلا

 ةرشم4ةدئافلا

 توراظرظاوعلا) «تمزدوخرعتب شور ورفاك © نيبو راثابوك زادبع اج
 ةرقب-- ضرالارعف قالغس لاخلا هبهذأ نب ءايهكسلا نمهبعسر شر تارغ د عأ

ح اكن سح 4 لاقأل ىدوا هتيعست م دعل ضرالاهرادبو ءانغ ف ىلاءت
 "كيلا هّهلا نس

 تةرنوكسشرس ٠ رتهزات درب هج رخآم كمل اوبؤو ىو. ىدنع لع ىلع هتبتوأ انا

 وبأن كللرخهلا نم اهل رده" .|مالارخآ مكسملاوبا ( .هلا) يي رقسردنارغكز وا

 ةنيلغما!ولعلاىف ارهامناكهانرفس ىف سأر أرلا سوكستم بهذر فكل! ةسهج نم مكسحلا

 سا ىرم )0( 



 عمل

 (يملا) « نام دلارانلا ىلع ل ٠دبكىنونايعشن ميد هكنادن اراهدوخ 9 ىوم لهج ىف, ىمةرخآلا لاوحأب هعفن م دم دش نم ىح ائيش هدفت لف مكملا أب ىعم ةبضاي رلاو
 نام هانا ةةسالفلا لوفتو هر كلا ممن الوأن اع ى!ةلالجرات ىأر ىذ !-ةنرغملان العا
 لوشي هنأك عئا هل ارانلابو تاموتسسملاو ناثآفلا نام دلايدارأف ةفرعمو ارتهرانلا ىلع لد
 املاء هلعتال انس ىأروانايم مااصلا ىأر ىذقانا ملسعأ ةيلقملا مولعلاب رتهلابلاملاب
 شير ثم دنكت ليل دىا إف ىم لافت مكوتلب مهملاخا هلو انلا ىلع يتاح لا لاقو ةيم لذلا مولعلابلّوفتو تاعونصملا نم ناسلالعو رثؤملا لعرئالابل دتسا ءالرتح بح هو
 .ةقيفلا ف بييألاماّذ كلل ناي (ىتسملا) يب بدبط نا ليادزا تغير د
 بيبطاانانهلاملا بيبللاو رثؤلاىلءرئالأب ل د:لا ل غلا بيبطلا: سم خاو شا بيبطلا
 سيفأ كلرلدو سمشملاملا بيبللا ما دق ف لد بيبطل انف تار وذ املي لالدتسسا ركا

 تايلدنوح ىوشم مدلاو طئاشلاو لورلا بيبطل أزل درثك 1نالهنمشفاو
 هركلا لكن آلا تار وفاملا ةزن< وهىفارث الايزو ا! يلم لال دتسالاوعو ليلدفا اذهريغ ليلدشل ن كيرلا دلوأب (ىنعملا) مب رك ىريكردر وخى وك « سدي ىا نير ج تست
 الهو زيمكلارظناو سضلاوهو
 بلقلا مى نءلاغا كيةعدب وهرئرتملا لعرثالا كا الدسا تالإ | ىمعلا بيع ىلع ديال دي ىف اسعل التم كلرادد شرم ةذارا ثبت لخ ديلو لت الدلالعود تعا نمار (ىنعملا ) 6 ىمعلا : قا وال ةيرعلا كلا مظةمكل او
 ىم قيرطلا إاعنشنفن لو عوتلا اذ هل سم ىلع دقعتإل ةريسبلا ىسما نكست لول ننال
 توسلا لغلفلا(ىنملا) ب رادروذعما صرغي,ىمتدك « رادوربكو بنرطو قاطوزخاغإف
 هللاىرأ الانآ لانا .اب لوي :توكسملاو مكساحاو :مظمل اوةكوشل او ةرجشلا بحاص لوغب هاك ة مركصصملاو كما حارادو ربكمو ةماظعلاو كردلا بنرطلاو قالا, داراو ةرهدلاو
 ىلا ةرهشلاب غتشا هال رم فرعأ الان هللاب فر املا دنع هننت عناصلا ىلع تامومملاي لد: لاو ارو هتلاوتاغب دصتلاوتامدهملا بينت ىلاركغا !لس ام او ينردمانىلاعت
 هسردر هك مزن ثإم دبس ندرك ىدأ:ءإل لاى عملا اذ هلو تالايحلاو ماهرالا اهتتن
 ز :تسسصو مالغر بسأو ثعلخ مهعنالة بدو رب دق هج زو رراوجاب
 ن اد نديتشو

 .خأو

 وا هيا اللا سول بيبا رافأ
 1قىدانملا اذ هربخ تاطلساميدن قلدرغص قيل ديزي لر عمو



 | لهتسأ اهءدارملاو حاصتلا ف !ذك ديربلا لعلب نالة لاقي بترا ديريلاوعر قالوالا
 ىوتشم ىراكس ينراكلا اذهو باهذفا عى ةردقالا[ 4لاقو ناطالارو ضل ةمدلتاب
 ذمرت وه ىذف اذمرندبس(ىنعملا) يدوب ءاولخد كهل دوا ٌءر دعس هدوو» اء ايا دك زمزديسو

 | تجوب موموا دنقر مسود ىرلكت شادو ىع قلد4وبقم ىا هاولخدو هنرضس مناك ناطلس
 دئقرمس: دل ف امهماراك كم دمرثتاطلسالاذو .(ىئامملا) م قت تآدوثان قالوا
 ه زو رهتي را ؟رهىدانمدزإو ىم ر وغلا ىلع مهللاربكلا لاذ 4 نسب .اظالوا بلطف

 ناطلساا ىلاءادنلا دانساو ادن اطال7 برش (ىنماا) م زوئكمعدب اهيزمدركا
 نم ربح ىناثا نم لكه بخ نم ىداس ى ا الثاق ةن داارعم الا ني ىوف ىلع زاجل قب رط ىلم
  تدشنرب و دينشازن آودبهدردنا كقلد» ىوتشم زوئكلا هبطعا مايأ :-. ىف ناكل لاذ
 ىدانملاريخ مئساف ةيرشلا ف تاطالاةرضسم قيل دلاناكو (ىتسفملا) ميدي ودحذمرتبانو
 زا ٠ طقسد ثهرتارشاو د ىكرمإط ىع مرت ىل!عرسأواروف سرن ىلع بكرذ دلبلا ف
 د ابك راس هلا ء-وب( ىنمملا) يطغتازار سر داود
 ديو درر د تاأويدب نسال ك منع ذو أ اسر كإها بولسالاو طممأ ١١6 ىلع هءارسا نمواكلهو

 ايفنم قيادى عسلاذلاذدعب (ىنلا] هيلي اتسجهرواكتهةثقو ٠ هاردركز ا
 تةوريغ ىف تح ناويدملا لخادىنأةع .ه.لجر راريضاينوتا اب هتعرسو قب رساعلا
 أردىثر وش ٠ دانت اوبدلجر د ئسففيل-ىوشم ناطا ا ىلع لوخ دلل زاجا بله
 ناويدملا لع! ةلممجل قو بول سال اذ تاريدلا نلكلوتس كسو (ىعملا) يدانق ن اطل تكمهو
 المقلد“ ,4ثءابلاامالث ات ناياغىآشروش. أطال مهو ىف عقوو ىف مالك ىا ىسهنخ

 ثسدش دامالبو شب وشن هجن ه تسدزدشل دار رجثماعو رصاخؤل ىوثمتنقولا

 ىونم ثدحءالب وشب ون" ى١نيلثاقديلا نمتبهذ بلا صاوحنو ماوع (ىنعالا)
 :تساع بيغزا ىلهمى البا« ثءامدصفرد ىرهانؤ دعا

 زاك » ىم ءالب برغل لبق نم مانوأ اند هقفر هان دهاما بمحهلا
 .ىفأىوئاريسلابقلدنأب (ينءلا) # تدكءار ردنا ىزا: بسادنج

 دما ارجانو قلخ اش ىارسر هةشكعسج إو ىونشم ةبب ره صرخ نم مك كف دأ هتعرسو هريس
 "كال بهل اهقننائاةناطل#اىارمس ىف قلم مقا لاما فر( ىنملا] نا 9

 اشفوواباتذزاوو ىوتم لاهم -الاوهقلاءذ
 دلل قو شحافلاءداهتجاو هتلمع ىمو (يعلاز #

 أو .تسدود ين 9 ىونش» قلد لعف نم ذعر لها لوقع تريمحت ىنعي شب وشتو ةلةلغ

 لاذ مونوعنو ذمرتل هارب :دش نمو (ىنصحلا) ب نانك ىلب واو معو زائكبتآو « دانز
 سا 777 للا



 (عمد)

 وتتم هالب واب مهولا نمالئاةراسرخآلا ةلاذو هينبكر ىلع هيدئا,واضراص ٍمْهم دحاولا
 لاقربشنلا نمو (ىتسعملا | هيلابخ هنرك د سن هقري1 دره « لاكن فوخر هتنفو ريفنر راو
 هنمو روغنلا اشيا الار ينممب هلكر اغنتسالاو هتعريفتتلاو ْئذلانمرافنالا ىرهرملا

 ةئاملبلت لك بهذ ةيوقملا ىالاكنلا فر 0.

 م سالي الادانقوا شن ؟هجان « سايقزادز ىمم ى ا: ىدكرهإط ىونثم لايت! نمع ون

 ران ىابهعلاهتلايالثات نيمخلاو نظلاو سايعلا نمالاب برشا ذك دحاو لك (ىنسعملا)

 طاسملاو حاوهو ةيسرافلاءابلاب سالب نسبرعمة ص رعلاءابلاب وهو سالبلا ف تعفو
 شتفك د يسو مز نوج هدو زءاش شدادءاروتسحمارإو ىم برش ىذا ن ثا

 ىلع دانأةروذلا ىلد هلنذأت ناطا!! ىلع لوخخ دلل ةزاجألا باطل ذو (ىئدملا) يدوب هج ىع

 لاقت -ةادأ ايلا وكسر ءاولا تشب ىه ناطلسلا 4 ل اف ضرألا سايناطل ا! ىلع قاد
 ١» شرت ناز لاحد هريىكر هو ىوثم دوهعمربغ كامز ف ت

 | ضمحلا لاذ نمل الا ةقرةح نع لأس نم لك (ىتسعملا)

 نيرضاطامهروفوخدادزاو(ىنعلا) يوت ءةتك
 | شب وثنااو فوم ىف ىرابحاو راص ماو يلدنكَل الملا
 ىوتثم ةثهدلاو ةريملا ةلمهملا ا دلا عشب لئدو عصا[ ءعانهد

 قادرا أن (ىدعلا ) «متزمد نمانزافككيت هاش ىلك لدتراشا درك »

 يوشع لة دش نم ةحاارلا ىلإ سحتو سخانات اسسفن ىتكر تا ركل! راطا .

 ا 'عمجري كح (ىملا) م« ىلاعبي اعرب مداتتك مىد لقص نم ديكز ارك
 مهرزا اشك ثم اسلي دعي ؤط ىو ملاعلا بئايع تقر لاما اه ه ينس نآلا ال
 | نانااو مهولا نمةعاس دي ناطا ا (ىئعملا) مب نعد مسهورلكم هشتشك ه نطو

 ار لفل ددوبهديدمتهك هه ىم اضابغنا قلدلا-4ثرواىأ ام هفر اماضيأو هموغلح راس
 ةلاهامد هر ناطلاانال (ىنملا) م نيدنمهشدونرتشووزادك ه نسج

 » يتئارفاغالرتات سدا. اد ىوتم «تمن أ سول لن كيلو ادبأ قياد نما

 ناكو فقئاطلر تاب اك عفريناكماردلا ى ءقيلدنال(ىنعاأ) :ىمادنا دنغو داشرا ارءاش

 | مله ازك هلءتحاصمو فئاطاوتاناك هل كك ىأ اكوضغوار و رتسمنأطا ا اسمع

 :ثسدرداباروكش هش تفركدك و تةردىدرك شنا دنخ كانا إف ىو شاكوش
 هنطب كلم ناك هكصشة داي زن م هنا تحتمل ام ىف ناطا لا لص ناك قيثدو (يعلل)

 (ىعللا) «شندركمدئخزىدانفاردورو شننىدركىوخ دنخرو ز زدك ف مديد

 ةراث



 انضم
 ههجز ىلع كحعشلا ةرثكن م ةراتومب و فرعي ناك هنونو كمذلا ةرثك ن مناطا كاذلاذ ةران
 اده(ىلا) 2 أك هزيم لرب سد ٠ شوو در ريس ازاب ف ىع
 نكتاطلساب راش الاب تا طل الثآة ف ىلع هدب برضي هجولا ضمتو رغصأ |قيلداذك موبلا
 نمو( ىمملا] يلاكيزا دي[ جدو نار هاشم لايخردنا لادخو مهورد مهوو ىرتثم كاس
 الئاق لابخ هلخاد ل ايحخو مهو ىف مهو ناطللا فوج ىقرهظو عنوة راسشالا# ال-*ىادز هف

 زيهرب و مغاي هش لددك ع ئونثمرمظت ةف ؟ىأو باذعل او لاكشلا نمىفأب
 فوحلا, هواهم ناك ق مر تت اطلس بلف نال( ىدعملا) م دوني روح نما

 ناه سد ف ىونشم ةمحرملا ميد .ىلاةفارادئازاماطلس ىأ
 كيتنيطالس رتق نال (ىنعملا) هب دوتعنآ توطد ب تلح اع« دوب ةنشك ارفر طن
 ذمرتهشنبا» ىوتثم دانملادئاز كاذةءال_ملاوةوط-ااءاماوت | ياما اريك فارطالا
 نمذمرتناطاساذ هو (ىنعللا) هب دوزفرشم هون هوب مهو ردورثا
 اوكزابتوز تنك » ىو ادئازء مهو راس يلد نف نمو فوأناو هولا ىفكءاشمزراوخ
 ةلاصح ملكت هيل دل لاقن السلا (ىنعملا ب تسيكز وتر وشو بوش[ ننبا «تسبح لامان
 ةهرسلا هذه لسأ ابو نوكيئشىأ نمبرطضالاو ضايةنالا اذنه لثمو لاس ارمهظي ىتح
 درهرسرب ىدانمدز اثات مدين ءدرد ىمتشك »ىوتشم مادقالاو
 قير_طلا سارىل_«*ا ه برش نطل انارموَد ردلا ىف ثممسانأ اب تاملا_القيلد لا
 مهدودئكرمسا: ه زورمسرددزاتهكمهاَوَح سكه كو ىوشم «ادنلاب نيهانملاب اره نحن
 دمار مايأ ةثالث ىف دنقره- ىل شح ذيك ة يعاود :زتاطتسل ا نيلئات (ىنعلا) م زونك اما
 دوش نود و ضوءرشأ ارو ما ه9 ىرتمزونكلاهيطعل هتلمعو ميع لج الو ةلقلا
 قرم هناا مازونك ةءدملا ةلباممىل هيطعاو (ىنعلا) ضر شماغبب رز ساح

 م ناونتعرادنكمب وكباتو فارع رنرب مدر انش نمو ىوتشم ىدوصقمو ىذرف در
 ىونثماذ ااه ىلء ةردغلاالوردن[الاأ كف لون نال جال الرو ا-تعرساو (ىندملا)

 ااذك ىدي نم ىأبالو (ىعملا) هي كام 7
 ىف ءاباىنلكن الو "ىلع هلمش

 :رارجترد سب وشن دصودهك « داب تي دوز نيربتنعل هش تخك ف ىو «باعردناال
 تقام ل لاثدل ةحتت ال ىذلا ىف لاو ف ىنعمال ىف قيل دمالكن اطلاع انف (ينعملا)

 ماخىار دق نبا ىاربزاإ ىوشم شب ونا ل 2
 هلربخال سابو انى شير ماخاب (ىنعملا) م« شلح جم ردو ىدنكفاشنآ «٠ شد
 عرش م سانلا تحعزاىأ !رانشيشملاجرماذ هيف تيمررادقلا اذهل سجال ديو



 مسمم)

 لمس( ينملا] مدعو رفترا :انالرادكولعو ل, نانا نياوسمه و ىم لاشةمحللا ىف

 . ءظيعأ .انذلاو رغفلا  يوعرسم ىأ يننالوا ىضينزوفي لعل و لبطل

 :فالؤو ىء ىوع لاو لوقا نماسفن هولا قلاب
 |قاوسرةغئاطلا كينو .(ىنملا) ') هب هتمخ أس ىدي نيب

 دوخز مهو ىرشم رمل رطل تن اذا اطل يود يسوم

 ارا لا ]4 ,هدكت وعهردهدرك او ىلذ# « هدشلسار٠ دش لا

 ملاعوهو ءارعدثيب فر وظأوال_ساو راسةناذ نما شي واكل اسر هاذ :نماشيأ مهما

 ةلفلغ سانلانيبىربءاوعديزب ةيهئالارارسالا قئاضس نم هلزعال هنا عمال
 يرش لوي ورم عرتاذسواو ناطالا عم قادم فك نر وسو 4

 نيعدللال اثم (ىنمملا) م ربخنيز.دوشاورتخدموق ٠ رشو بو آرب دامادةناخ
 اوك تبرخ اشارة ةوام هج ووك دللار ,مصلا كالو ىعدملارمصلاكا

 ريخالو ةسهمذلا قال _خالإألتماو ىلاصنتلا ىربابة مجم وتاطيثلاو سغنلا ةسوسوب
 ىهنراكمك هلولوإ» يرشم هتمتنبلا موغلر لقال ارطدلا ىل لاقاذ هلو هم سان

 أب ةلغلشو ةلواو توبرضب نرستلاو ( (ىعلا) م 7
 .ةساركمشفو راراه اخو ىونكم اننا
 0 ماا

 هذسهور جملا بناجننءةبغ
 1 'اذكن ولو 0 ةفئاطلا

 لا تيب لص مالكللا دناج نم له اذا هو ياما ةوفدو
 فرطلا 'لاذييمركل (ىسعملا ) « ماي تازفرطنبا دمكىغرش ٠ ىنماغبي قي دما
 نيم دملاةشئاط ينهي ىقاامالرم طي لأ كارثيبلا كلاذ نمو قاامالرب 1

 لا لاذ نموالنولوفي ماهل اوارب اما قبلا ب ,ربحلا نءمكنأيولأ مم ثلئاذا

 بلاطر جما كاكو لو ةءاكسملا ةروس (ل ماملا)النولو ب مكسصرمذ ربط مكنأي لأ ىلاصلا

 نوم دلل اذك تاغنقا سورعلا بناج نم عميل تو لكن كل !ومزاولا
 « دير دبرم تالاسرنيزإل ىم ادبا رسظتهنلان مم

 :ن مدي م ىف ديم يه ينلاتالاسرلا هذه نمو (ينملل) ديسرنا: فاو
 أريخ قيةحلا بويحلا نم كلاتأ ره داشوالاىعدمل تظاذا ى نب الاولات ار مكن لسوأ

 لادىاوح صدي ميديم ىهىتلا مكتالاسر نمو راببخالاو ماسهلالا هجو ىلع



9) 

 ىوتنم ال مهلاتاسلر مهل احنا ل لاةباوج مك لسسو و مك انآ له قيغح-ا بوبحلا

 تلاساذان(ىعملا) « تسيهرداللدىوس لدزاهكناز و تبوك ؟نيزامراب نكبلو فو
 نمريسخ لأب ويح نكسلةراشا انلعقي لو باوجلاوما ثاننماننأي لولو اوناج أ تيم دملا

 بالو ناظغب انماضب وهف ةظقيلا ف هئماثك اذان ةنزوربلقل بلغلا نمدبالءنال انلاوحأ
 لاتاذملو تالاملان مس هزلي لب برغل الع لميالرادشلا دهب رطبلقلا بنام

 (ىنعلا) م« تار لاخورعمابارج زا « تساعديماكئ راي تازاسإطا ىع
 باو نم قب ,-طلا ااه شالو ساناب مكمل +1 مةشإلو .ىسملالا برقلا صدا نمايغ

 1 ,نوثول منن[ ن كحل اب اوم مك انال صولخو ى دس مكبفنناكو ل دييب ودكسملا
 ًازاررار ارسزات نان دسإو ىوثم باوم ا نمنوموزحٌمناءاور وت ملاذا نوينديلقتل او

 ةلسارملاو بوتكسملا بار نال (ىمملا) يرادمريردنيز هدر, نكسه لبا ه راهج
 ناةباو+لاتامالم:د_هاشمل نييتقدادعتساال كلو نانا قو رهاظلايف ةءالعةئام

 ةازاملا بارملاوةل-ارلطو هف ضر حلاسلا لمعلاو بطلا ماكل ادمصب هبل لاق ىلاعت هللا

 ىلع فغاو فرام كنافارخ أتم نكرْسكساو_تامالع !كلن داس نم غر فا نك ةأفاك لاو
 نيردصتخ انييتلا نان مهرس ىلع دح لك ظنال تح بابل اذه نم ةراتلا فرتالو مك
 مكنا هر اوفاه مهل لوب فراعلأن وابل وكس أ ابحأ نغ مهلومت, تلومني سانا داشرالا

 ملوشزاهر وشب وخربالبك "6 "لركن لدنآ ةمئابررزاب فر
 اللاب ىفأ قلد نانا هنن ىأ ىنييالا نادينا يلا

 ىلا .هتدلوقىسلوتقو لك كاب رصحمتلا نا نم
 مامهللا نم مسهلا دبل ىلاعت لو هيلم قد سف نااسج لمعف اهسنو سمح مهلا نوب و
 نض- لي هنبك ةدنيزاونشب و سار وح ىاثذك شري زو س اف ىم نوب_تصازيوكي
 نيم عهم ا هضرأ ىل هللا لطوو دمع ملا ةماقالتنأ نماي هت اطل ء ذامرت ري زو لاقدسعب (ىنءلا)

 تييلا ماقال بع سدوم اردوهلاوهو نوّدس نس ف ضخم تس ذا ىلمامالكر اح ار ولاة دبع
 قيلد(ىملا] «تسدش شنأميش رت شكرا ىأرو تسدد ىركر م هدزانقلدط ىو
 الذبن راس هبأر نك راك بال لاسلكى فه ةءرسااو ةلهأ !نيرادغتلا اذ | دلل أ

 اونار٠:هك غو روبآزإو ىم هعنىذلا لء م ةراسسقتلا اذنه قوراكللا
 نا نهسلا أ ضورلاو»املا نم لعشب هلأ (ينلا) مب داكيبرشنو بقر طسب واو دئكيم

 كقلد نانادذ 2 ىلابل قرتعلل نهدوهف تاب ورمللا نم نارك ناو تاناورملا نم ناك
 ديس ًافلاراكسلا لجال ةئيدلاى اب رقلا نم أ هنالابها ذواجراشنوكي نادي ريهرضممم

 دب بر طممتلا اذهو دب دج مالكي ءملكفو قينعلا هر كهف تس هلت دو مالكا ءطلخو



 صن

 ندشو عم رشنانةذخ اولا نمةاضلاو ص الملا ديريبعألا اذمب ومرملانمجورمللا
 ناكىب « دراكد ركن اهني ودوم م امو اط ىم باهذلا يعجب ىهىتلا نفر ييعجدشو |[

 هدوصقم قخأ ىأ نيكل !ىخأو فالغل ارهط قيل دال اذو (ىعحلا) يهدر اثف دياب ىمهاروا

 فالغلاره ماسلا:بيدأتلاو رصعلا هىئالاانةبشالو ك شال, ىف انلكومذ هفالخرسهطلاو
 ارزوجا ار هتس » ىو ةيوغمل اورصملا ىدمي مخ سمر دصمدراشفو نيكسلا دعم دراكو
 الوهرسكت الثلث ما دامزوملاوأ قتسفلاا (ىنملا) يي ىتقوردهدبهن لددي امنىفدب ىنكتناا
 |رهظيالامهلاحىل-عزولاو قتسنل مادام ىنعب انهد يطعن الو هسبلو هسيل لي ال هرمسعت
 (ىسعلا) م واثلنرو شاعترا ردركنات « وال تهرفوبىو عفدنياونشماط ىو امهعفت
 ناطل_ ايو انه كنهرف ىسعماذهوهتليحالو هثعتسالو هع دقيلدنمعهسنال ناطاساب و
 ىو نولل اريسفتما افجر ناك اك فوخ 4 نكيزول هان ملد شامترا ىلا عسقستور هرم

 نارظننملا (ىدملا)« ممم هامستسزاغهكناز ه مههجو مهام تفك 01

 نو دصسبال مهنال(ةوجحلارثأ نم) نيبحلا ىأ ( مههوجو ىف مهاهس) حملا روس يوما لوق
 فول ارسنأ ناس. انهدارأو نيدخلا مخ ىسوننا نفاه نيسلممهللالا ىصلاو ابندملا نمْئشل

 مهاجسن نومرجلا فرعي نمحرلا ةروس ف ىلابمت كو يوت: لم هولا اهس نم لعب باغلاو
 هنوك كفل دا لهو هتلابفرامقلةئأقو بل لا قامءرهاظكى أ باغ ىأ ةفموةزاغامسلا نال
 نيادنآه نثرس رشاك و ريختا ذة ضتسهناكمَىا»_يوتثم ءاهسنمرهاطامر جم
 | رمشلا نم ابكم  هنعسطو هعبم أر ثلا ١لتر نأ ياعم ذاه (ىملا) هي شن
 دعب كيفيالربطتاوةلاقو ءذشو هربخو لام سكع هنرشباهسنمرهاظلا اذ هكفلدو ةنارخعو
 لا هل ضن امالك لاق نم ناف ةشباهااكربملا سبل ماللاهيلم هوق هيلع دهشي وتب عملا
 .دحي نا لب ولات مالا هيلع هناعيب اهلل ىف درو هنالء اليل ا بلمتسا
 المسائل هعاةيالثمهتا عضوم ا ذهك لدول لي وهل لب وموقلا
 , شوكم نيكسم نبا نوخردابح اص .٠ .ورخاب وتاضاي لهل دتفك ىونثم ّنلقلا
 ىف نالةلودلا بح اس اي ارصةتمواك ايلاقتاملكتلاهلهريزولا نمل هللا عقل ان(ىندملا)
 (ىنعملا) ريما ىا قد اسو وح دش ان ناكه ربجشر ددبآ مهوو ناكسن إف ىم نيكسللا اذه مد
 مدهولاو نال نام لمت لف تاطلل ادم ةلوبقمىفأن ةذيطللا تا ثنتطري .زولل قلد لاق دعب

 ضعب ناإإب ىرنثم زوم الةبذالاو“ اذجلا مهولاو ناظل ب واق دسالو اه نوكيال ريمأاب

 نلتلا ضع نار زواب (ينلا] ب ريفنرهساغ تساروتساتسين «ري زودكاث سمانا
 نيذها أ, تارفعا ةروصوخآ ىف ىفاعن هللا لاقريغفل | ىلع !بوسح امثال نوكبال ل ظلاو عا
 ريذعا لعأب ولا نظكريثكو هو متم ىأ عا نظلا ضعم نا نظلا نماريثك اوبفتجا اونعآ



 عبز

 دارأو نيلالج ىههنا مهسرهظب امو هيف الف مهنمقافلاب هفالذم ريثكمهريشمؤلا نم
 مهكسح ايا لاا هنا اللا هيلع هنمدرو هنال ىف زوم الريمغلاب زوحجالاكة هنا ف ىافل اريقنلاب

 1 ادرك حر او شدنا حتر ىئدكن 1دربكت شو ىو ثبدحلا بك !ناطلا نات نظلاو

 هكصغإ ىذا[ كعب ىذا ك الع ركناطلسلاري زواب (ىعملا) « شدا دل

 هتيذأ تهمبهذبالوءذخ ارثيالن اطلسلا نأب مكسحلا بولس !ىنعري زولا ماهم ادارأ قادت

 ذخاؤيالناطا!!لوغي دنأل فئاطللاب هكصشل وهرب ىألا بناعب وبتاعي سس ىا نمو
 ٠ دشربك ايهم شيب بحاصتينك 8 ىوم هكصشب ىذلاا

 ناطلسلاريك اياذهكمفراس:لودلا بح! هلاق(ىمللا] هي دشرب و / ,ا

 ىوتم اذه الرب وزتو انه الركم فشلك ناطلل راسو هشمرئأتو هلق كم ىا

 دعب (يمملا) يدب ركسعتءاروا قرزو سولباج « دي ريتا هنز ىوسارثلفلد تنك
 هتليحو هملمتىلا اورظتتالو نا نزلا بنا قيل دلاب اوبهذاءدع نملا ىمأ لات ناطالا

 م سهك كمذسهدواراو لهدات «٠ ىهتمكشا لمد نوح شدنزاف» ىوتم
 هنطي ىف هرتس ىذفلا ىتح ل طل | ىلع اوبر ضنك هبا .اهوون ريخاو اناب رع متطناوام جاو (ىنعال)
 «ب لكز ارا دثك دك ”آوا ثلفاب ه لج#دشا ىنؤري وشنو رثإط ىوتشم لبطلاكه نعانرمذ

 لكلا لاس نم انظتويهيرسأولمو نانو كلاب رلأ ابر لسبطلا ناكسصواو (ىنمما)

 غراغلاىنجج ءانلارسكي قنا ىلع عملا لالدتساك هوس نم لدتسنو
 بانج نات هريضوأ ب رطل نه أ كاك خا يفبالاعج ملكتي ىذفلا ىلع هنا ذه فو ىلامملا

 * راوطشانادوخرسدي وكبانإ ىوتثم هيلي نيطاللاناطلوهىذلا ىرابلا
 بنس هريمأ ابو هتيسلوشي ق يللا الاذ (ىنعاا) هيرئرتاوادنيا دريكسم هئنانخآ

 هتساذ نأمل نوح ىونتم انانثمملاو ارارفْشل بولَلا ءذله تسر ارطشالا نم برضلا

 ةنبأمل غارفلابقدملا نامل (ىنملا) «غو ردراتغكيدماراسنل د ه غورفايؤد

 نسملا ص ىذمرتلاو دجحأ ىو رمتالنوكسعسلابىنيالو ب ذكلالوغلا.ئامطن ال بلقلا
 بذكلا ناو ةنينأمط ق دصلانانثبي ريالام ىلا بي ريان عدلات مالسلا هيلع ها ىرمسإلا
 «نانزكرهناهدردددركت سخو ناهد نوح لدو دشا سخ نوح بذك 8 ىو ةبب د

 ىقتتعالرشةلاو مقلاكب اعلاو كلوشلاوهر ريفخلائثلاكب ذكلا ةقيعملا قالثم (ىنعلا)

 ِن زاىشنادب ه ديزىفاب زدشإب وردانإل ىونشم رهظي لب السا ملا ف
 :ىحاناسل برضي هي1س غلا قىشقلانامادلم (ينلا) ييدنك
 بناجل املا الاذفت اا برضر معلا الاذبح اس مغلا ىفش فلام ادام لودي

 ج رض مملاو ملا تس بنكلا وهو شما نم لاف ىذلاك قطنلا ىلعر ديالذ هريدي و



 مم

 مقو ىذفاكه اشم بذكسلا !نممل اسناكملكسنل | ىلصر دة ثذولا ذل اذ ىفة مثل نمو الا كاذ
 نا.الا ىف بز كسعن | نأ ةحاصغلاب ماكل ىل_عر دةيالناسالا فتءاداماكوش

 رذناكماإل ىوثم بورط نينأ ل ندصلاو بالغلا ف بي ربذكللا دروهنالءي: ةكرشلا
 5 يعز داشك دن و غرددنقا مثج 0 .٠

0 

 ,ارسبامإلا و ابساكرشلا جرت مالا سديم الش
 مفلاف 'لوشلا كاكا اذان يلدللداطللا لاق (ىنلاز ميهراو سخ رب زا محو تاهدان
 مف نم بذكلاوهو ريما كلوشلاج رغم ىتسح لدوحو برضننأ ١اسحاررتش نيعلاو
 ُ الف معنوي ذكي ارطشاوإلأ انحاو رأوا واخ غب الو حورلا نيعموباقلا

 :ءادن ا نمرب نول اون اطل 1 ملي ا ةسخلا ىف عرسشن ا طخ لاوريززولا فا نع

 (ىنعملا) «شارخ مك ارشرفغمو لح كور « شايمتسهآربما يال لد تمن: ف ىونشم
 لضهتالفدحأ نم ماغتنالاف_خأتدرأ اذاكةمايلاق هيضفاتاطلسلا ليمهن يلد ىأرالق
 ايلا ب ماكلاو لومي لاصت تنال بغل رفلف 0 نأتو

 0 .ىتح(ىنعملا) )6 عردوت

 ىلقتسم تاردنآ و ادغرهبزا شاب كبد كوو قود“ هب و ثعلا نع ةرابع ىهوةمهأ
 امثال نوكيال لاهعنتسالا ل انه ىل ات هللا هسول نوكب ىذا بدالاثل اذوو (ىنملا) هاو ردومت

 واش نمحرلا نمىفألاوتاطرشلا ن «ةلشلا اولا مالا 0 ن
 نركي ذل ذر( نعم هي ىضن :ىمددركساندباتشمم « ىذراع مخ عبط

 هيدا نوكيالىذلا ىنعي ربخأنلا بسب ىضت م نوكيال لمعت سيف ايضراع هب

 بها خراءابنا نامي (ىنعلا) هدرشتبا
 ىم م م

 ماعلا لهتست ذاك رشا انك( ىعمأ) ي مانسدوخنآ ثسه قوذ توف فو« ماعمل

 بذاكملا“اهتشالاو ءاهتشالاىنعجانهتو ملاو مالا سفنوه كاذو قوذف!ترففوخ نم
 ءديراوك انوه مخأتدوبقداصاهتشلاو ى م لاقاذهلو ءكعر قداصلاو عمبشلا عمتوكبت ا
 .يغتل اببسنوكي ماعطلا ىلع ماعطلا لادا ناتلعاذ (ىنسعملا) يءرأ ,؟ىبتادوشأ

 الو ررشالبامضْمنزكي تح فرأ هريخأنعوما مو داصلا" ا ّنمالانااضب العاق جازملا
 7 سم



 3 «نالعان الع تا ءاذانررشااوةمثملا انهم دارأوةدقدل فاكلارسسكيهرك نانةقثما
 ماقتنالا ده ؟نوكيناوهو بنك ب شغالاضإأ اذك امناناقدسسو !رضمايننك ةوهشال نا
 5 ندايداك ني ذا هنا ىتسىلو أ هرمخأت اذهوهقوذ لحال

 درادىسب هذخرتآرمغ «البدباننو ربهنخرنازاانإ» ىوم
 ىسولالا“اضقلا نكلءالب للخلاو ناسقتلا كلاذنمج راخلل أبالوتح (ىعملا) اضن
 دشاب ناسحا دراي مس دوينالبعفد راجل ىوتم اريثك للطن اوناسةتل ا كاذريغ لع
 ريدامتل ا ثاحاذا اولاق مال ءالبلا عفدلام الع نوكي الظل لعف (ىنهللا) 6 مركووشمو
 نلاعثهللالاتمركلاووذملا«البلا عقد جالع نكلورسبلا ىعاضغل ءاجاذ اورسادنل |تاطب
 ةرصهقد_سلاتثك » ىونث» نيلهاملانءضرعأو فرعلاب.يمأو ونملادخ هيدبلل

 ةرتةقدصلا لسو هءل ههنا ىف سلوسرلا لاق (ىدملا) يىتفايهتدسب كلاشممواد ٠ البال
 هلوفىفالارطشلا لوادمو لوالارطشلا لولد مروك ذم اثي دعا !ذ_هورمعلادبزتو البلا
 رطشلا فرادنا ىنعةفدصا اب مكسص اين م اووادو ةاكن لا مكلاومأ !ونصح مالا هيه
 مج تدركروك « ادلب و رديتكيوتن دونت هي دس » ىوتم ةلعافما باب نمرمأ ىفاثلا
 علقت مل ةركسذنل نمل كنة فدك نوت الاب ريشا قارحا (ىنلا) ارشيد >
 مزفبام قيلدهنال نع نيب الف ءالب171جك ةفدصب بل بشغلاب يقفل ءاطع الوغب هاك
 تفك هم ةحرللا ىف نطل اليزتسى إو هللا ةنطاللاوءارمألا

 تاطلسلاعممال(ىنعملا) يب شعضومردىتكىربخ نوجه باه شءقومو ريغ تسوكنت هش
 هعضاريسخ تاعذاذا نكسعو) نسح «هقومو ن--رمطلا لاةفيطالا مالكلا اذهقل د نم

 6 تسينارب و ىهد خر عضو 9 ىم مظل !نم عبو هةمعشومف عضوي ذا هنا هعضوم ىف
 طع امشومغ رطشلا طاسب ىفثعضوادا الثم (ىنلا) © تسيئادان مه بساءثمضوم

 ىهسمارفعءاشلا عضو ءثءضواذا !ذكبارخ عشولا اذهنواشلاب ىعسأ ارعا خيرلاب ىمسملا
 | عضوكر يذم« ىلعلاي في ١١. عضو ملف ىدنلا عضوف «اولات سانا! نال ح عضولا اذاهف بسلا

 ارنيرفورد سارءاشو تهرجز مهاطه مهتديرشردل ىوتثم «ىدنلا عشوم ىف
 سرقللو ردص ناطا كلدوجو جزل اشيأوءاطءلااضيأ عرشلاف (ىنعلا) «تسهكرد

 لدعضودوهج لل « شعضومر ذا عشودو جل دسعإل ىوتم بابل نابدعأ ءاكرد
 عضو ددوكي نوكدأم لظلاو هعضوم قئذلا عضو نوكي توكبام لدعلا(ىنملا) م« شع شومان
 ععتزو لحزاو بضغزا « دي رف 1نادزيهحرع طابت سنإلا ىو هعشومريغ ف ئدلا
 نمر حصنلا نمو ملا نمو بضغلا نمل طاسي سيل قا امم ا هفلخاملك (ىنعلا) جديكمو



 .1 نام الم ايامهينامو ضرالارءامسلا انملخ امو ىفاعث تلا لاقركملاىآ د كسلا

 اريخرخأل ةبسنلاب واش ةيسنلاءئشلا نوكيلياهلطيربخلا الو اقلطم شل قلخ
 مخ 9» ىوتثم هعضوم ف ْيشلكعشو ةيملالا ةمكملاتاف رش

 يسيل الؤه سو( ىندلل) مب زيعهاهب زتسين لطم يشع بح /
 نآرملا فاضي أ ىلا.عت هللا لات دقن املطم اراضوأ رش ءنمسيلو املطماعفانوارخ

 تسدجاوو رني زا معو تسا عضومزا كي رهو شو عفن إط ىم اريثكد مى دهبوارمثكه يشب

 فاتر بجاو هجولا اذدهنملعلاو ع ثوم مدحاو لكررضلاو عفنلا (ىنملا) 6#تعفاو

 قادهملا نم علا بلح ا اضيأو ةلمور ملك ىلع ة ضب رق معلا بل ناكيبسلا اذه نمو
 للا لوقي هنأكه عضومر ْئث لكوا دفم نب قرفتو قت موق ح لك معن للا بي هنالدمللا

 افلطماررنتسبل امهلاثم بشغل اورهثلا كلذكوافلطم اعننّتسبل مهل انءآو مركلاو

 ايرشانكه عشومريغ قف ءاطملاو عفتلاتعشوأ ذات اهعضارلةيسنلاب اهررشواهعقتر
 يمؤم لك ىلع معلا ناك ةهم ا ءاده نمو اذه ى بع سقو اه شفاتك امهعشاوم قامهتعشو ناو

 يدوب اولحونانزا باؤثرد ه دور نيكس رك كون اثبياط ىو ابحاوواعنانةثءّومو
 بيدأتلا ل جال يكسع لاو ريقفلا ىلم عقبأىذلأ برثقتلاو حلا نمرمتك قدا (ىنعلل)

 دئكا ارشسناوا ىباولحهكتازإلل ىم ءاولم اورتقلاة#لئ [طعا نم سدح أ باول ١ نركد

 ها .ذسلاةلع ان نوكنت اهناو ارم ىف اول نالا (ىنعلا] «يدثك اقنقسشبخزا شلبسو

 اناسحالاو»اطعلاو ررضلاهللسح اوك ! اذان ىلا. ىّسللوأ جازملارور حت اهتكرمعو

 و 2 لهالارمغل ةمطللا نكسا دنك اهتتقسم» :زاشياي-لاقاذ لور رعى هالا

 ك هانز نيكسمريتةورديليسإط ىو تاغغتلالا رضي ةليملاو عسبطلا ث يبت نال افيظاو

 هصلخق نأب ةمطل نيك11 ىلء برضا تفولا لاذ ىف (ىنعللا) يندز ندرك اشن ؟دناهر

 ادد مخزإلل ىونثم لئقلل ةبجوملالاصفالا بكن الثل قذعلا بر نم ةطقلا ثا هيج

 ىلع عقب ىنعملا زجر لاو سرشلا (ىنملا] «دغربفدتفو ادركرببوح « ديكو خرب دف ىعم

 تذخأ اذ كنان س بللا ىلع عمتالو سان دالا ثواب ريغملا ىأر ابغلا ىلع عغتاصعل ا 0

 جارخ اىشلا ملاذ برع نمدارملا لب ئشلا لاذ برد صقتالذ هنن ىضو رابغلاب "ولما

 لجال ت امتايرلا بغت ذكلتفلا نم هسالان نيكسملا برش نااكسف سفدلا نم هغيظنتو ءرابغ

 تادنزوارصلخت مز ٠ ارمار رهتسفددا زوري فوتثم حورلا ل جالالسغتلا

 لجالنا دنّزلاو ضلخملالالةرششء لانا دنزر ةرشع ناطل -ىأ مارهي لكل (ىنعلا )جار ماخ

 ارالرج« ىنكمسع مارشي ردباب و ثوو ىونثم لاجرلا علبم غلبب لو مضنيو ىذلا ىأ *ىلا
 !لمذلل مزاللا (ىنملا) م ىكمكض مشي ررد جال هلاوهؤ مهرملا ءملع مضت مج



 هنم لمسسمال ل قفا ىف ىشلا نكبولاذا هنالإ

 اهنشلجاضَت لمدلاكس هنلاو مهرملا
 هه دا اوس منا لاوتش مدر جم وال هيف اماطاب
 ةدئاتهفسن نوكيةحارجلا تءت ىذفل ممللا الاذو ميلا وديدصلا الاذن (ىنلأ) «نابز
 ةرثكلا همضب ةرشو فصنلاءانعسناكو لور ادقملانوتلارسكب متلايدارأو ريثك هررشو
 ةمكمم اهف ةحارجلا لعمص و مهرملا ملط عضبل ايقاع اسوأ اجلس

 |( نماهمشي م هنارابتعاب اهح اصل دئات امشعب نوكيف ارا دسم لو زن دلجلا تحت ذب

 0 ارادقماهحا -حارتساو اهعجر بهذاهلع مهرملاعضروأ
 رجا هاريتكتسحانامزاهعججو زيزو ميععلا مسللا لك أنا نحارج ناناهفشيلا ذارثك أ
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 مير اسر مب وكى عه نم « راذكح يوك ى غنم لةلدتفك 9 ىرتنم قذاحلا
 ىلع فنو ىن-هغو ىرضلاب يح لوغأ اذك [أ يمتعاو ىنعدلوفأ الانا نيلد لاق (ىفلل)
 «دئبمرد ف أتوريس هر نهؤط ىوتشم ىفافع دسقتالررب زولا مالك ع دفعتالو لامة فيش

 ةنررمسا نأتلاو ربصلا قرر ط طبرمإلو طبت (ينملا] ب دثجزو ر نكىدتيدلا نكربس
 ىناتردو ىرشم هدايا ال هريسإليمتاجهنب زيتو باوسلا نما طمللا كلرهظب ىتحاماأ

 ىشيْيشىالب اهذلا فد بولا (يعلا 0س ويسار ندشديا ىم نوح ارجنرغاكم

 قامت هللا لاق نب لا مف لافاكمم هءلحر ىلا هءاوتسالا ىف ىشأا نك نركب لمعلا
 ىدهأز | تاهل شمة لامل !رالالضلا لماكمىأ (

 مضل مالا هر وسو ديأم قاايس جنا تارت ةروىل قات هقارمأ لعاو

 |رّونملا كابل ىأر توكيل هنلا نم ةمهلملام اهلالارر رواق بايرأ رو اشاه انعمو نيالا

 هلو هريظن ىحول اول هتان ماهلالاروش الابا دك وثم ىسولارونب

 ني رتمملا نم توك الفل رنموحلا ل اجد غل كلبق نم باكل انور هرفي نيذلا لسا ىلاعقا

 باطحخ تليعتان (ىهلا) يدوب رتك زكدوهمرو اشنزكه دوب نيا ىاربئروش مهرماؤو 3



 اعقل
 اوباهتسان هذلاو راصنالا ف- ىف ىروش ة روس ىلهمأ ملعأف هنأ نمتنكو هيك ىلاعن هللا
 نعم طمخناوو مملارو اشقلا نم هنالا ذه لحال رو مهممأو ةالصلا اوماتأو مهب ل
 هئمدارملا ن ركنا ج وعلا يمناك لو ةيسرانلا ىازلا دوك .وة_ رعأا فاكتلا متذب رك نا
 لن يشالطسع لابن, لوغعلاقاباينارؤالضم لونعلاو دانيلف مع شكرا
 حايصم تسب ٠ تسرؤلاعياسمنوجاهدرخ ياو ىوتثم ةروأشملا أب الدا لق اعلا
 يوتكا ءازوياسلا لستم لوغعلا هذه ناطلمإ و ' (ىعاا) » :نثو روك لا

 اهناكف عب اسم اكسس قلما لوةعىنب دحاوجايسم مرونأو رهط احابسم نورمع
 الوأ ناطللا ىلعنئشالكه لا ةيسدنلاب لوغملا قابو رونل ا دئاز ز-ةءاهخروتلا ىف ةتوامدم
 هتثك لعتشم و نايمردنادتق اب سم كونإ» ىوتثم رواشي_. وهام لع دق
 هتلارونوشو سل اروي نهي ,«لعتشم حابصم عيب اصملا طوف عفت نا لعل ( (ىنملا) « تاسع روز

 ءاملصلارواشلومأ اذهلو ىلا نمروتساارهظب ولئزلاو أطاخانمومتت هبي و ىلاعت
 (ىنملا) أ تساهتطمآ مسبب ىول رىلغس » تس هتمكسا“ :

 قايلوأ ىوق ىلع ايحاستو ىولعلاعم ىلذ لا نملك انس تمل المو لج ىلا ةريخ
 نع ٌنينبفاريشاس نوكي مهنما دحاو لعل يلم ترانا داف ىرمغ مسيفرعب الى بابت ثدخ

 ةينامورلا ةبترمللسو نم ىولعا ابو ةيناميملا ةبة سيف قل نم لغسل ايدارأ اذه ىلعف ىلاح
 (ىنمملا) «ناصنما نكئمهارىزو روت ع« نآهس ردنا بلط ىاوريستفك ل ىوشم
 فيك اورظنانضرالا ىلاو ريس وتقف لاعت تالق ناطلسا نادت
 رطشلافلاةاذملو (ةرخآ ائيشنب هللاغ) مهتامأو مكتبة ناك نمل (قلملا دب
 كيلع عتب -وىأنيءرظناوللاعلا اذه ىف ك مز رو كيبسننفماتنأ اذكبلا ملا. ىناثاا

 |ردنادوبك ىلع تانحخآ « لوضردنا باطل ىسلاجيرد >3 ىونثم ناءولطالستق

 لوسرلا ةرضح يف كاكال ةعاذك ل ودعلا طسو سلاسل ىف باطلا (ىعلا) «لوسر
 .صاواناو ماوعللمزالا ذهو دب فصنملا بلملاىأ ىدممحلا هقلعو ىثلا لع مسعل اي دارأو

 ارا راش لوا مهرداوا ينال ام ١١ هيلع لانا ا.دمائراوب املا نعي نيئمؤلأ

 « سب وسن ؟لوسرزاتاريمك د ازإو ىراثم رفاو طستخ أ ءدخأ نقرعلا اورو
 رياء هثرواذافربخ العا لوسرلا نم تور وللا (ىعملا) سب وشي زااهيف دتيساك
 ءاينثالا ل_ةعنال ليقتسملاكمزلاو املا نامزلا ىقاولا ىأ فلخ سوم ادق نم بيغلا
 ءاببنالاةئرو العلا: يمر نمنركي و ةسيديغلارارسالا ىلع ترعلطي هين ر ىداعم
 (ىتعلا) م رصتخ نا تكحرش « رصلاتآمهبا1ط حاهرعس ردو يوتثم
 نمدارملاورصتخملا اذه ناب ومر قيطيال ىذلارصبلا !نهبلحلأ اضيأراسنالا ف

 ىمبلا



 اهلل

 تابلأطلا ىل_عف هعفنو هرشر يارب خ ىرثىتلا باقلاىفةدوجوملاةرمهياارصبلا

 ناعئمتسدرك نار عاف ىم ةرمسبلاحرشرصتخم ىوتلا اذهو ةريسب بحاس بلطي
 مرك الا لوسرلا لاذعتملا لعفاذهلو(ىنعملا )هي هوك تولخ ءدسشرزاو 0
 مالسالاف .هرالىل ام لبحل اه ةولن اةّدشو بهرغلا نم ةمشملا .ءلابمرتحلا ىتلاو
 ةلّرسعلا راتخاو كو هلعنعنقاذابلاطلا نان ةريصبلا ب اصرطن نم بلاطلامرمتالثل
 مك ىلعل لاق لسو هيلعمتلا ىل«ىنن !نان عورتا ءامتيلربك ا ءرظن ىذا ىنب رلاولاعلااةامالم هتاف

 مهقيستل معلا عاوناب هتلاىلاٍب رف بلا عاوفاب مهقلاخ ىلاسانلا ب رمتاذا ىلع ها
 القاع ب! طاذابلاطلا نافةلزتملاوةب غلا ىفارلاىر هوما لاق قامت هللادنعقازوةس رد

 ف :مأ ىلع لصح هيادآب بدأتي و هتم دشتي وهراظا هيلع لت نا لالا اسو
 ل اذى (ىدعملا] جب افارياك او بستخرظنناك م اقتلاع ودك توفددركنانإ» ىع

 المقال هأة.يحاصتو ةاتالسمنم مرعصالو ةول_طلاو بهرتلاب توفيالامتلالاع وب
 ةاقالم نم بيصنالب نو تام امملا نم عاطغنال بح وبابا ىف عاطغنالاو امهر اننا
 ناطاسناسردإ» ى+ هللا *امتالربسك اوةلودو تحي هنأ لهأ ءراظتلا لاذ نالهشبالهأ
 دوج .وم ملمس ةمالا اهل نم, ( ىلا تصح ناطلزاشقوترس ٠ تس ماثاب
 روم ةغيضملا ناطلس مهر مى هاملا كاذ يعم واطاسلا | نممسأر ىل* هعيقوت
 الادارات هلاصخو لاو أ ةدالتر ملا عأ ةصو هلاوذأ دسم ارغاط ةءالولا بصتمهل

 نمر وثنمالءا ىف4 بدك :.الولاب جنح هلياءالصا ادانةز_عل ابر ناطل لاب وثوغلا
 ناك 9 ىم حلا لبق نمفرصتلا مم أه ضو ةبالولا بص: .هررةااصناطا كا بناج

 قد ف لوي ىلاعنهللاناك (ىنملا] هي نجو سنار ابكدوشواوفك » ترتقم تاجا اي دشاعد
 ةباجالاب هؤاع درا سوة بي رلاودلشلا نم صاخو ىد_ةعدبعلا اذهمس ملصالا ديع

 ارايكمسج اذان مظعالا هسا لسأ نم ةراببم لماكسلا ناسنالاوه حلسالاناف انرت
 اوسلو ناميالار مالسالاو ناسميالاو نارسعلاو نيدفاورمعلا ف لماكلا نآ الا نم حلسأ

 | شا ىرسردإل ىم هيب هريغ طد لوبقو ءؤاعدلوبتل اءاعفاةلا مالاو ةيمملا فو هلاؤةك
 كيتداتعو*اسعىف دعب (ىنعملا) مي تضحا دوري اشيا تح ه .تسضماموولح هكسنا

 قمل ا ىلء مهو ضماموولح هنع م-مغارعاو لمكان أسنالل مذا ادب

 هيدن(هتلا) نيد( ىف نوج ا<نيفاو) روش !ةرو_ ىف ىلاعت هللا لاقةلوب
 ن ل
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 فقل

 7 :اوزذعلا أتمفر
 (ىنعلا) جنا ددرد سنيزا دع ىرح سب ه نايعلح تس ددركن وحار ابق ىمءايلوالا
 لوجو لوف لات لوشب دودرم ىرخلا نأ معا !ذه دج [ايعةهبغلا تلمج قتلا دينااملا
 ولو وشب هياصم | اخو لسسو هيلع هلا لس باطن و ىلع مارحلا دصحمار الغ
 دشرملاو ىدمجلا ثراولاوهرلوغعلاو حاو رالاةليخانه ةلبغلابدارأو ءرطش مكسدهوجو
 ىلامت تر دق. و هيله هلا بس لوسرلاةريشمع ىدنمتلاك هءىدتمملاةىدمحالا نب رطلل

 كم الور شلا دعب عئاو هنال ةلبغلا دو دم هنا عا رخل اهات نآلك ى اذنهلثم دوت
 داعم دمكديدبدك م رسور را نا دركبن هط ىونشم ةناعملادس مئانرورءاسنالا ىف

 رمل هنالىرمتلا نم لسسأرولهجو ريودت,كباعبلاطاب ظفبت (ىنسعملا) 6« رذتسو
 ةلبقلاو ىفاب ىلالاعلار مت اوداعملا نم انه دارملاو تاكم امنا امنا ل مرغت_ااوداعلا

 ا نارك

 سال سا
 ةلبغلافرام ةلسبق موفور كفو ةرطاخ لذم طنب زمبغلا فو ىذهازي زمالركشالب نوكسنابمل
 معآ لو لخاغلا نم لخاعلا مهغتإلو ى دمت ثيرا او ىلا كلوسو دعب لالا انمزحل زيتا ذاىأ
 طنب ىتممي ده نأ ىلء لفاغلاو لقاعلا نيب زييتلاركف شم بر يره هركشن لودردق ل قلو هلعا

 تادردمهز مهتعاسمت ٠ يب ربىعاو ترانا ني ارك 9 ىو روطملا يتمم رطللاو
 ةب رعلا" اي ارم. كب يلا ىدمحلا تراولاوهوراسالا اذهنمتبلطنا (ىمملا) « ربم

 ئاسفمت ماقالو ظننا متاوهر م رمل'ءابلامش ىلارتاحالار ةسلارعو
 ةبب رعلا“ابلا مشو يملا عشب ( ربم) هياعأ نيمزالمىنعم ةلحهملا للاهل

 مدنارددك إذ ىوشم لاقاذهلونب رغلا سب تيفال ةظلسم :
 ىذا سغنت اًدلاذق نال (ىنعملا) )كن , ملا كباب يدرك الشم» ٠ نيعم نر ئرببهك

 تيلا,تلقهررشتي ا راذاوتاطبشلا وهو نبرقل|سشم تيل نعم ا اذه نع تعطقنا
 باص أو ايندلا لهأو سيلتلالهأ لاثمأو نيرفل اسئبف نينرشملا دعب الشب ون
 ةنشربودره ى ار نق دوزفحاب وم قلعت تباكح إف لاةرر غار .اعّمالو ىوهلا لهأو سفنلا

 ازد



 .ن د قاعمواوهربازرشوءغازند.ثكربوزارد
 براقلا يلا ب زغيلاب أفلا امتنا ف اذه مخ اساتدومن سابو ىمنجا
 بارفلا يح نآس فولي وط ل بحت امهم دحاو لكل جر طاب ر و عدةضلاوهو ةممعملا نغلأ

 و هئيتحر هئاكب فو ءاوهلا ف عدفشلا قلعت قو ءاوهلا ىلا 4 ءبعسو رشا
 ىو هسنح عبهطالتخام دع ىلعو سنكلا فالات شح اصمو هسقلمت

 رأت ىهلالاءاض نمو( ىنعلا) هب انش[دندوب هتشكوج بلرب هانوايزغحو

 م ددماى ةثركى ابصره هد دش اقبم طوبرمنتودرهاط ىم ربت ةذاح ىلعاةرامقءانو
 ب دازلا ناينأبحايسسلك ناباناتيم اطير ةعد_مشلاو ةرآغلا نمدحاو لك (ىنسعللا]
 ىركد م هايل ددرتو ىو ةلاكلا لال ةيوارل حابص لكناينأب نكن ناناكتبو نابح اصنيو
 | سواسولا نمو ءابملرخ آلا عم بما درن(ىدملا) م دشتخا درب ى تيس رمو اسو اه لنا

 مهو متم قالتزا ل دارو دره ف ىو اسولخوات دس ضعبل ام مشس ىرأ أ امهرو دسايلخأ
 اراسنايراعتملا كنا ذو تم '! نم «بلقام مم لكو( ىنعلا) هب مومو ناو هقارؤكت

 اي هحرمع امجلا هناي زو نايزاب نابوكر هي رخال عقم امهم لكو ةمقل مثرات

 ةراتولاملا تالبةراتكأت الالي .انيلئات[اكو (ىنامملا) مداد دلي وأن

 نان امهم اجالذء اج نثالل نوار مان ةظاكةحأمملا ثيدح لب وأت لعام لاتملا تا,

 ءاقسفلاةعابجالءاحلصلا ةءاجةع اره رابتماالءانعمرابتعاب ثيدطلارب وأن

 دارملاو ةروصلا ل هأر افلا نمدارملا باف نييك ليون دنشل اوةراغلا لت فيكليقناغ

 قرط لهأ نم مولعلاو تام اطل ارب قاس ىلع نك[ سلا حال لاك زئلاعد_ةشلانم

 تالاحلاءذهع وب نمنولذعالفذلأ امهبي تو حالصلا ارهأ عمةروصلا ارهأرمجا اذان

 قآل (ىنعلا) © ىدمآداب شا هسقدل اس ممثي وداد انبإتفسنوج رثانآ ف ىم

 عرفا از ورع ديلا ةزمهلاعتفب رشثالا نا ىلصر و سلا اذسهلأبو زرشالا كاذ
 ارآثلا لاذ ناك ةناحرسفلاةعدفشلا عمر و رسملاةراغلاتعتجاو تنراقتىأ رو دلو

 تحاصمن م ظفيناكحسسر هر اكن ىأت ماوعأ ةخرا دةمهتسقر و هرسلاو ح رفاادن از

 ىوتنم رادقلاى ع هلاسؤءاهلاناىفع قوكعملاةبحا همن مشاعل ظع عدذضاا

 ناو (ىعلا) «تيتالاىزاقطنئكتس ه تسيتسودناشنل دزاؤطن شوجو
لالامده نموطتلا طير ونا دصلا ةءاله عمجلا ف بلل نم قطنلنايلفناررمأ ١

 ىجن

 بلقلا ضيقتي ىو( املا ) يش وخدام ديد لك شرت هام كدي دريل داك لدول

 ليلبلا عنو بلقلارسسنيبب رولا ةب ور دنعلبلبلا تكسي ىتمو ويح ةب ل نم ض هت و

 ترم ا(ىنعلا) م رفسدش اب ردىوسرت دك دز ه رخخ بيساز داير ئهامإو ىو |



 ىلاعئهقالاقرسعا
 ئامهبس عمافل الف) ف يل رصلا ف هيدس الختان امهتوحا

 ااوهو برسل لسنمى أ ايرس لوقو توما دهان ىأ(ايرتس
 ةوكسلاك قف هسنع باجضاذ املا ىرج توا نع كلم
 :) مويفأتن م ءادغن ,ىلا رمسسلاب تاكملا كلذ

 ذاب خقيفرلا بلطينارف املا طرش نما نيدلا محتل
 قداسملا بلاطلا ناو هد سمو هنن زرع قيفرلا اواريمأا

 ةيالو وهر عمجما امهنبب :اهلب !هلفأ .زواين فابح لج محملا ةينافتلا تاوهتاا تيما هيلق توج هعمو قيفوتلا قيفرةقاير ف لا قب ره كلل لماك عيش ةمدخ دس ذأ
 عمد ىلا لمي لام ميلا ةي عن دير الر يشلا نيب و باطلا نيبوهو امسين ,يشلا
 تعقو اذا نيعلا كِل نم ةرطق لاب ةيم رقما ةايخ- !ٍنلم ةيالولا عج دعوا دج ل
 ديرملا نيب لو هللا نا اذهنمواي رسةنالولار جكس دقو ىحيدي رملا باق ترحم
 .هتسشنب شوخراباب نوجر ابل _ىع لانا ذهلو يشلا دجواذا هيلقو
 قيدصلا دلادراس نسحلا هيلصعم ادمان نركب انوي دملا (ىنسعملا )دش هتسنادرعس
 . رابئناشيب تطرد ح ولو ع ولحس ةئامرارسابا كاع هقيد سةنراغج
 7 اىرباهسو طوفحم حولي دصلا بج نال( ىنلا] م راكبش دي ام شتينوك زارا
 ةرخ آلار اين دلارارسأ هلت رهط دش م هجو للادي رملارظنادا ىعب اره نيلاعلار ارسأ
 جيلا مكح تخض قداصلا ديرملا لمن داذا فراعم ا فراوم ىف ىدرور وسلا عيشلا لاقاذ هلو
 هانم هم اتساو ةبعجلا ةطساوبر يو لاحديرملا نطاب ىلا يشأ نيطاي نم لسغتفي هبا دآب بدأتو
 تدهارئداهإل ىع هفنةدارا نمط اوهيشلا عمم سةر ضحدب .رمالا اذه نوكيالو
 مودقلا ف دشركاوهو قي دصلا (ىنملا) ب موجن ىفاكصأ تفك ن ز ئطصم .. عودت فااراب
 لوسرلا مه -ىف لاتاذملو ىدمحلا مام مانو ربت ثراو لكلاا ذكسف متي دتها مي دتفا مجاب موفلاك يناصمأ مو هيلع للاى هلوسرلا لاق اذه لجأ نمو وي رمال داع روضأ-او

 .هتسأ :«رايردولب رردنا محتال ىم ىناوخا“اةلىلاقوشل اطالا لو هيلع هللا ىف +
 با1ارفرصلاو لمرلا ىفىنب رطلاىرتمومتلا (ىنملا) 4# تسادتموك غردنا مشح
 أوه لوغي ىلاعت هقانام دشر الر ظناو هنلا ىوسام ؛لرنا ىأ مجتلا ىف لل يع عمض مب قي رسطلا
 كرا ىررابار مج ىء رسعلاو ربلا تاملظ و اهياودنبت موضلا مكل لص ىذا



 اهقلا
 ةئراتموةقيفر لق نيع لعجاو (ىنعلا) يي تغكو ثحب 2 :

 مث ه رابغنازداهي مضددركه ناز ىوتم ةثئاثلا و رطشلتىأ ارابغرثت الو مغتاللادملاو ثحيلاو ل [ةلاو لسيما ب رط نمو رونا يفاورلا كلل مجش هسجول
 او رابغلا لاذ نم ايه نوكي مفلا نال (ىنمملا) هب راش اينايز زارت
 :ةيفملاءاهم مح نع ا ذكر ابغلاب مضل اى: أ ىأأطاخاو راثدلاب وه ىذلل ن اللا نم
 ضيف نم مرهف كل تمر و كنع ضرعيفهرو شح ىف لاسقلاو ليمااو ةداجا راغب
 سانلا نمريثكف ىفار ونلادشرملا«-ولرظنت ىتح كنا ظذص بل املا كيلعت هد اشرا
 اشت ناك م راعششتسيحو هكواديوكنانإ» ىونش» راثلا ىف طقم هيف ءاسلعبتي

 كاذ نال اهلا ىسو هتداعومر هراعش ىذلا دشرملا لوغيىح (ىنعملا) هبا دمك
 كرحلاغ قود ىذفا ها ىوسامب ىنلعلا رابغ نكت هال نمةرداصلا تا ءاكلادشرملا
 ىرتثم قطني ب و ىل ات هلوق بسح ”ىئاسمل ىو هقطن نال املك ةريغبالىأ هدلمتو
 رهظم مدناك ال( ىعاا) يداشك امسالالعو اةمطان دادوجو روظممدكدش نوح ف
 مالل او فلالا لخدامءامسالا لع تضفو اقل [ةوف ترمملا ىف دعملاءاطملاو ىناءرلا ىحولا
 منكم ىأ اهتم ىأ اهلك فوفو هلمعنإلا : نكي لف*اعمالا ىلع نارغتسسالل ىع ىتلا
 نأباماكه ءام-اه لمعي هيلعرصتقتل معلا عنا ىلع نب اهفئ اح مث تايعسملاوءاعسالا
 نو: .هئيل مساو كفو د ةمسعلم ماو هن همم رمساو هنولمسا ةلرسس مدكنبااءللع
 هكناتجى زيحره مان ىرتشم_ هساوخوةةالخاو اًذيسو هئاعسا مسج كف عب كلعر كلل
 الا لاذ ناك اذك ئثلكمتأ(' 3 دز نثتشك ىور لدنيا « اع
 شانطاكع نيبمواي رارهلر اص مدآ انديس بلف ةةيصم نمتاسل هدامجالا فحص ىأ ادوحوم
 تاسالاناكمدآ ةيررنمو(ىنعملا) «ٍشتيعامو تيساخار ,شفب ور رانا زىمكسس

 « دزسارايشا هكئئاننانت) ىوتشم !متايهامو'ابش نم لوقلا يشفي هنم
 ءايسشالل هتاذدح ىف اغتال هلوقيناكمسااذك (ىنعلا) مي دساد ناو خار زي هكا 5
 .ئثلكرع دينك ل ينمي ىوقلا حبسلا ىأ دسالارعدالو ثنا لوشالو
 ةنووبك ةىرسااقيرطاافةنسيعن,السلا هيلع (ىنلا) «كف .شزو ررهدوب « ىو ءارردلا_دسنحوبإو ىوشم ئثلاالاذل سا ةقيقملا فو
 زايوكوا لش و ىوشم ىنهلاءاطع عزي لبقا يستكي ةفرعمر اهطاو فيطا عصنو
 بولقل |توقن ىعسملا باكا أري موةلاسرأ أرقي 061لامملاو هيل ةرهوج نم ماكشي نك ىأ يلقلا توقاي نم همالكو غن ناكو (ىنعملا) هي بولغل تونر »دئاوخ لاسرىفو بولقلا
 ءاشي نمهبتؤي هللادم لضفلا نأ ىلع وذ بسح ىلع ناكل ئدل ابل اطوبأ هغلأ ىذا



 خليف

 (ىسعلا) حورحرشفوثكع وبنب اكل » حو ىشزا عيههتخومانار ظموإل كوم
 عوبفي و هلب فلولا بتكسسلاو حو رشلا نم هل عتيإل هسموق هب ظعب ناك ىذفلا ظعولاو
 ىوتشمت اسملالا ىسرلاو ىفابرلا ضيفلا نم 4تناك ةلامملا هذهلب حورلا حرمثو فوشكملا
 ةلاحلاهذه (ىنملا) هدوشهديشوبكنكرهزا طن ه دوشهديشؤوح نكي منازإو
 تاريبعتلاو حونفلا باحسأو حو رلا ل -هأ نمهب رشم يف نكن لو حإ رئكديسلةبيهلا
 نركي مكبأ هرشاذا سدقلا بارمش لا ذو سدقلا بارشش الاذ نم ةرهابلا مولعلاوةرهاالا
 ثلثك تال ءهيب_:هناسل ىلع هيله نم مكسملا عساني ىرحتو ارثاف هثمر هلع قطنو مالك ل ك
 تمكح ٠ عصري دوش, داز لفل » ىوتثم مكمألا ىدب ةيسراغلا فاكلا مشب
 ةذل يلا ةمكملا أرقي و ام اءادي دج دولوملا ل فطلا نوكي ر(ىنمملا) يتم نوج دئاو خلاب
 قومو ةرقبىميهان ديس رابخلك ةغلابلا ةمكسملا نعريضف مالا هيلع ىبعان ديسك
 يي ىندوأدتخومكلزغ دسم م ىل شرخ ى ناز فاي دك ى هك زا ىوتثم همك ىف سدقلا بارشي راش نوكيناكر ابم قلعجو ابن ىطحو باكا إي تادبع ىلادسهملا
 ناقيطل املكنو ءاتخ فش ىسمل الا بارمتل نب دجو ىذف ا لسبملا نم (ىنصلا)
 ىيئلادواد نم لعق طن ىلا لسصو بارشل :ليمجلا ل ا ذىنمي لزغتثاس ىنل ادواد نم
 هلال ىوتم ىلامتهللام أب تركسوتج : هه ىزأ لابجاب ىوق ىلع ماللا يلع
 تكزووبطلا جو( ىنلا] 6فيلبوا دراي نوه ربح دج درك الزنا رم
 هللا لات4ةقيد سونا لل بهدم ةغيلملا دود عمتراسر اهب و سنى أكل كبح ا ماوت
 .رمطلاو دعما لابجاي الشم اتمدرا دانيت 1 دفلو بس ةروس ف ىلاعت
 ميراثسدواد نها دينشتوج .«٠ واتسمددرك غرصاك ب عاج ىوتم هغم
 مرهف ع هديءا دن عيسي دي دما تا ال بيعالىأ هاركسرمطلا ناك نأ بتلاام (ىنلا]
 اذا حاو رالاتاذر وبطال بدق السانك هدوج د عم ديدحلا نوكيا ىأ ديدحلا هانا
 4 . هدشلانتداعرىوصرس إل ىوخم همست سو تركس
 لاو رلامنهقالاةلامحلا ل ئهراس نامل سلو الاتقداع موق ى عر اصر مسرمملا عيد (ىنعلا)
 |وهلاخلاو هل نيليو دوا دديءا دنعمسي دي دما تاكل امئسعي رهثا محاور ورهئ اهو دعب ىلا
 الاوداعموتلالاتقنلك سانئارئاسل متالمحي رلادااك ب عالف ديد لاتق ساثارئاسا
 | رهرحابصره « ءاشتخترسر درى ىرسرسإل ىج قا :هقلارمأبناهلانديسسلا
 ناطل_ل!تذق هسأر ىلا هللا سمأب رسرعملا عير كلاذو (ىنعلا) مهارهدامالياسم
 ةفاسم هيهذاءاسم لك ىفو حايص لك ىو نملاو سن الا ىلع كج ىذلا مالدلا هيلع ناهلس
 مهرلاج دش مهؤي ىوشم ره اهحاورو رهئاهو دغ عي ران ابل تر ىلامت هللا لارج

 سوساج



 هلم

 الاحر سرس !حب رراساضيأ (ىدلا) مب واسو<ناثك اربناف ثذك ه واسوساج
 هون هنال هنذال سوي ى تح اعوم- 101 ا و

 ىفاي بت اغت ذك كمدداب 9 ىونشم سانلا ل_ظيالثل امنا لاو أ ىلع عاطبارك ذامىلء
 ىلا «لسبعا هدجو بن اعلن لكءاوهلا دعب (ىمملا] «ىتانش كانك شوك ىوس «٠
 ناهلسىا ٠ نامزنبات فك نيدضبا الف .<  ىء اهله وأو ناطللانذابناج
 تانيلسناشلا مظعإب ,ى لاف اذهىل الف ناالثات (ىنعلا) منارتبحاس هم
 نمدكز غجاب شوءندركر يس إو لاق عدفش ا عمرأذلا ةسقىلا عيجر مت نارق بحاسو
 متاونارث مبا وج بلري نم نود هك دياب ىلصوام نايم بآردتحباح تةوبندمآ وتر غارت ىغ

 ناسيفان_ه م هرخآى ان دركربخ قاوثا صيقآ هناخشومخار وسرسرب وتو ندركربخ
 دعب كروذأ“املا طسو* ىلا مر دقأ الذ املاتنوانأ الثا عدخ شا امرأ ةلارعدل

 اذاَتنأو كرابخ اىلءردق أر هلاءام بناج» ىجأ ىنااىللسوا
 درادننا اب نضم نال ىو هتتابنو» .رخآ ىلا ىرابخ ا ىلعردقترألا تيب بفاجتشج
 المالكلا اذه(ىنلا) م« شرههجابسمىاهكىزورار زخم . ومشت

 تا راشم نمىف تاسع لام ذر قول مدحلا حابصماياموبعدغضال رآغلا لات نكلا

 دي رأ (ىعلا) ميزاو كلر ئرادبتا نر ردو هناروابمب رك هكمهاوخاهقوإو ىوتم
 زان كرت ىنعم نانارارخءاملا طسو ىف كمت خدَمسب تأو ارسدا لوخأ تا تاقوالارثك [ىف

 دشن « نانزءرعنازت نمور كع ةيقرطستوماملا لم ممهمت ىأ موسسهلاوةراغلا
 ا 3 !لوقأداتدرأ اذان (ىنعلا) من اممامءلان بارد

 ا ىاديعمستقو نإ دنمإلا واش 0 22
  ن.« عفا النم ملا تخولا ىفانا ىتفاي (ىلعلا) ٠

 انيذفا 0 راك مخوكلا
 نينالسلا ب ناك تاو ربك الا ميش 1لاقنرموادب

 مارا عنب 20
 كني الرامحلا لاف نال(ىنلا) 0-1 . راضتادربك
 اهفدوج ومرانمللا لاذ ق اشعلا سو رىادوجومسُ ىلا كلت ىف نالت انوأ ةسسختف ارارق

 عمم اعماق شاملا بلطي لب ةالستفو فولأ ةئامسمخ الوالد تنونيسمخب رغتسال



 اقفل
 «. نافشاعةفيظو ابغرزتسينإل ىو ةظمح لك وتآ لك ىفةمدانملاوةلاكلاو هفوش عم
 اًمئادرز مهفيظو لب ابغرزميفشاعلاةفبطو تسيل (ىعملا) عتاقداس ناب تسيقستسم تعا
 ةرثكو اجلا, ةلساوملا*ان نم ىو رخال اسال: دئاز مهحاو رأ ةبحمل اى داصلا تال
 ىبأ يع ىناربسطلاو, رازلا نهكو ىلا لس هيلع هلا لم وفدا ةر 1 اذه قوتاعاطلا
 ديرادنايردو دكئازونايهام ةفيظو ايعرز تسين و ىع ابحددزتابغر زهنع هللاىشرةريره
 حو رلاسنا نوكسمالن ا احل انالابغر زةربلا وح ةقيظو سيلو (ىنعملا) م ناجسنا
 |عماوملاك املكو اوكتحمله ةقيحل ارح :دهاثم نهاو دعا ذا قاشعلا | ذكر مج ريغ نم
 و ثياب لئاهدك اردنا وو ىرتثم مومح ف لينا ذهلراقوشاودادزا يوبحلا

 |ةب_تلايورطخ ناكتوةئاهةمش رصلا اذهءام(ىنعما) مكتب اهعرج درخ نايهامرامخاب
 0 ا نات .قاثعلاناتيحر امه

 ةيدسقلاب اعاطل ارحبو رصلا ىف صولملا,تاعاطلا هبشس هنا ةعرج بوبحا ةدها كل ةيسنلاب
 ىدعلا ضوملامملاةدسهاشموةيدوبصلا ضوعتاعاطلا باوننال ةعرج قاشعلار اما
 (ىنلا) «لايخ شيب لستم ىلاسلسو لابوح و داعرب ارسم مدكي ول ىع ةبحل او
 ةنسو هلأ لاسولاو مهربس مهمل ةنسس لن قارنا نارسملا نم سفن قئاعلادتع

 ناو نبأ مهينرد «٠ .٠ بط تمتيع وك ىو نيسلا
 اذهل بلطلا بقع اضيأت باطلا قسنكسو قتيتع «قبلا ً(يعاا) >

 للا قش اهراسجاا (لا) 20 .٠
 |ىشعلا دئازا بأ لبللا نا كلرهظي رظنا !نعمتانا نكمل هرابتخاال
 اهلخخ دلي وجو تس زاتاشتسين ف ىم ادحاو |-ةنتافرشيالورخ آلا اسمنم
 اوباطلا ف راهلاو ليال سيلو (ىعملا) م تسينثسبامدىكيناة ههيب زا
 مخ صردسمم تدب نا ى عاسةن بطلا ل فقوترخ ال لكل جال سبر ةسظل فقوت
 نيا ٠ نباشوكنانآىاب هفركنباإط ىوننم ففونلا ىنعمب
 ايلا نذأ كلسامرالا | لاذو راهلا لجر ل -امزيللا اذهالشم (ىنملا) نبا
 لتدإلا ىرنثم راهنلاو لبللا ىلع قو ثعملاو قش أعل الاح سةواذسعناركس الاذو لاذ
 بلف سلو (ىدملا) «تسينقورانر قراةناثنايمرد ٠ تسنقوئعيزجوشاع
 قوشعملادوج و ىف ىمش نشاعلا دوجو نال ورظو قرانا ,قو ثعملارمغوشاعلا

 لازو



 م0
 «تسقش اه هلج قوشعم ل هردإإ ىرنثم ىونعملاداسحتالا ىلا لسور هتيلكم دوجالا لازو
 بلتىف هلاك اعلا ةلج قوشعملابلقىف (ىنعملا) «ثساوماو هشيمهاردلع لدرد
 ىو قءاغلاوهزماوو ةقر عملا ىهءارذعفداصتالا نموا سخعال و ثعلا نافقماو ءارذلسع
 ىتايرجلاتاذه(ىدملا) عيارو دنيا دسمتكت ايغرز«+ ءاردودنبادوبرتشا عب رو
 لج ىلعاناك اذا نيسرجلانالا ده عبس نا ىورابغرزامهللا ب فيكسف لمح ىلع ةسقيقألا

 الفقر دهملاو نشاعلا نب ررممداغالا اذك ا دقمنوكي امهتو هنااكمف لسمجلا الرتب
 أرخخآلا نعام ئمدحاولك ادبعب سيل ناسرملاو ةينينثالاىع دتسهنالابضرزىلوقر قصتي
 سكوي*إلا ىرشم دحاودرجو امهعرقو و ةضفااولاود اسعتالاو برقل اش امه

 ه-فئلدح أ لاقوىرأ لهر (ىنملا) هي دوبراب تب ونيدوخاب شكمهي* و درمئابغر زشي وخ
 ددعتالو نيسضت ىدت_5ةلالاء دو ةيوثلاب هسفال محا سمو !ةيدسراس د أله
 «انفلا ىلع ةفوقومةعيقلا هذهو ةرابتع!الا دوحوم ةروصلا ىف هد عن ناك وأو عب

 أرزاسةنرمف ٠ ئدبنكممنبا لاردالست ووو ىرشم اموطمةيذشلا« انماونملابلا
 اذنهلشامملالقس ىرتعملاداحتالا كلاردأو مهفرسي ولو (ىنعلا) هي ىد بجاودح
 نانابزالو ةابجاوس تلا“ انذاور وةنركيْئ د ىأ ن دو ناكمالا نوكي يتم ىونعملاداسهتالا

 ىب شه ءاشدرا دكت مرن انج ايف ىوتثم ىونعملا دامتالا ىلا لوسولا ةئيسو سغنلا
 أ بش كس غن دوكب توج ترورمغ
 'ىالةرورشالبلوقيو لقصلا

 لقسعلا تاطلسرا هللا مأ ىلا“
 قوقن مكنت مأ ادة دوجوم ةرورشلا

 ىزماسلا اوعبتا ل ليئارس !ىن نأرثإلا هسفنتلذ نل نوط تلقا و اونزمتنأ لبق اوتوم
 اولبتقات مكترايملا اورو ةزقبلا ةروس لاخر ستفاالا مسن وت هتالسخت ل او سفك
 ا ةسبترمىلا لو هولاو اضاررلابسفنلا لئثورمف بلطف نوطبلا ىنهمىلا لسقتنامت مكن

 لا سدالاخ



 ريكالا داهجلا ل

 هقلاتمإلا ركسأ اداوجاهاوثو سفتلا ف
 هعرضتو رأذلا ا.ه نأسف .تاسروىرازو هءالردشوم ندرك
 ىلك تفك ل ىوشم ةلسولا عدغضلا نم هبلطو رغتساوءاملا قرف ىألا عنشلا هئاكب و
 0 (ىنلا) م رارقزكره تخر وراد نم ه ركرهمريزمزلاب
 رونزو سب ىونشم الس اريسالو ارارقْكسمأ ال كه دو رالبةيحلاهراكو قناه سهلا ىف

 قزتوىبكموىر ضرأْلا ف (ىذملا) حي ىنوثمب اونو تواسو را
 قودعلا عم شا داملا لاساذك#و تنأ ىزيو قواسر ىت>ارو ىرار سبا فو تنأ قردقو

 .ةلاورغ أ اداهحرافكل ىفءازغلا ىهسف

 .ةفيظو ىزو رنابشردإ» ىء ةاغالملافزنمرب ,ىنمنا ىلع ةظا ثثم دمت !الدأ

 راهتو لليل لك ىف نحل بلاطاب (ىنعملا) عي هاوخ كب :ىالاسوىدوكمبئار ٠

 عتافراكي نيربنمإ» ىو ريسأ الو ىو-:الراريجمالانجباأر كل اسرلةبتممىأ ةيئاراهتلعس
 عامي َتادح اولا لاسولا اذهان ىدبحابو (ىنم از ايعنانا قر تياوهر» هب مين
 :كل اسو نم دهبلا :ردق ىلا ست تيبع احلا بوب :, لاوهقوا

 عوجتي ات -ارهاب ٠ ركحردال دمنا ةَقَرَس ةبحلاىدعانهىوولا
 سان امسخ كَم عرار نم ى. !كىفو ( (ىعلا) ب راغبلا

 | كلاسو ءام هنسأ سيلا ذامتالمو فوجي تملاحأأ كتب« شع ةرارح ىأزمبلا عوج نيرغ

 هبحاص نم لوزيالرض ص وهرغبلاع وجو ةبرغةا الهو ةراراا هنملو زئالىلاوتلا ىلا
 مرق كيش و هاجةاكز هد « ريما ىانم مغززا ىزادن فق ىع لك امهمادبأ عوجلا

 اطماثليل ارم هرج انحمانأر ىلا كل جاين -١الن غن كأزا و ىهنع نب ا (ينعلا)
 فطلثامل ٠ تاروخردان بدا برعم نبأ لف ىو

 كلاسو برغل قث الريغ بدأ المرمغ اذه ناكرلر(ىنلا] تا ارتربناز ون ماع
 ىونثم كلذ نمديز أو ىلعأ هلةباسخالىذلا ماعلا كلفطل يرك اي نكلضاعااوتأشلامظع

 بلطي الماعلا كلفطا براي (ىنلا) م نزىئاهثدحربواتق 1 هدنسوت ماعم
 ىلعارطيالو تدحلاو سمقلا ىلع عمت راونالاب

 ان ىفابز نازاروا راو ىرش نيشالو برءاهرونل مالو ناسقت سعثلا
 دما نم سعمااروتا تأباررشلا كلاذو(ىنعلا) دش مزيه نكست خر د
 « تفايرؤ دش يشار دث دحان» ىو رخأ عفانم لو تامامسيل ايطح ناكسدبلا ىف مادام

 تنأ

 ردرد



 ااهفلا

 | ماما دقوتسوهوناذلكلا ف بهذ ثدحلا تح (ىنلل) «تناتبىاجراوب ًاويدو ردرد
 قف كمن ارانراسو راثلا قالا ثدحلا يني اج طئام لع ارؤيدجور هرشو نرثلاو
 نوتكش بارادششبال ؟دونإو ىونثم ةرارحامهاطعأو امهفرثأو ماهملاب ابو طئاس

 0 (ىنعلا] م نوسن تاديشروخ ذا 2
 ركراصةراركاهثمترمظرارانراسو ناذلكل لا بهذ سباشنألات تع اثالوش
 تداولا ءلمص ال .امأ ا ضر 1 نيضست هم دوصقللا ناف ماسلا ةنيزىأ
 نكمل ةلبحلاو ركملاى_عمنوفالاناكو لو نوفالا لاذهبلع تآرقسمشلاناالمناز
 هيلع علناةعببطلا سب سيفتلا لاحاذك ثدحلا لاذ ىلءاهترارحس مثلا« اغلا ىعمعاشه

 هللا ف طلة رفو وةرثكل ناس اذهو اينادلا مامحةْن نا قالءراظنالقالوداشرالا سمتروب

 ةدعم تلمح اشأسمثلا (ىنلا) «روغجاراث دح قام

 «تابنىوزا تعرو تشك اخوزج إف ىمثا ذحالا قابتلكل شرات راس دذبالا
 هم لصحو هانالىذلابارتلاءزحراسثدحلا لاذ (ينلا) م تائيسلاهلالا رحاذكم

 تاسامن ىف قرف نلرثآ لصب ىتحلا ىبّيلوَي ءاض نمىأ تائيسلاهلالا اوهياذكم تاننالا

 بسح نركيف فراعل/راونأر اهنا ايف
 تباتلابحلان ان بارتل ا ىفة متل ةبج ار ذيك كاسح مهتاثيس هناا لدبي كئلرأ ىلاعت لوف
 سك نو تابنيرثك «دنكن با تسنبثدبكن دخياماطاك ع ةراهطلا ةسجتلا ةبلا نملدبن

 سحرتلاتابتااهلعشب“ لعب ىكىلاساَملاوثدحلا (ىعلا) عدنكسحنرمذو
 ولا !ىساعلا اذكراهزالا بارتلا نمرهظي و ابار ليست ةسالا نارابتعاب نيرسفاو
 ةعلابهللاه دبي رىساعملا ثول هئمل بحس .ا ءاباطسب ىلاعقةقلا هناعأ اذ ىساعملا ثول

 | ىتح (ىنعملا) ع اطعردراز رددت هج وح انر رد انمنيرشبإت طع ةرغفملاو

 لاكن مهلا نسحأ !ذاىنعي ءاطعلارءازملا قمل بهي ئشىأ "اقولا ىف نيرسفلا ك سانمب
 صول م تاو دابعلاو ةعاطلاب نوكيف وذ نعوفعب و ةيصعملاو ىسفل اورفكلا ىف نوكب نم هفطل

 :ىلعرطخ الو تأر نيعالو تعمسن ذأ الام ىلاعت للا هبهور اهلا! فارط أو ليلا "ان
 نانيبخ نرحل ىم نيرسنلا بوك ىهىتلا تاعاطلا لسانللايدارأو
 ا زك انين ىطعي هانا ل( ىنعملا) م دسررددشخيهجانار بيل
 ا ا و ا !ىح ئثىأابع
 هاياموطعي ىذلا لاذو تأرنيم الام هللا ميطعب (ينلا) ب تفلردو نا رددجفكسن كاك

 نامل ىدابعل ثددعأ يقع ل قا جالا دسك اذهب

 نس قرم | (64)



 مابه

 هللا لاقوفعلا لم ذأصعلا نوكيلا ذهو ريش باف ىلءرطخالو ثعمس ن ذأ الو تأر نمهالام

 ابارنيا بك امو ىم نولمحباؤفك امءازجنيعأ ةرف نم مهل أ ام سمن مصتالذ ىلاعن
 معنلاالؤمل ىرلن د نوكنن نم ند (ىنعملا) ي نسح يتاغزا نكن شور نمزور *«نءراب
 ةدها.ة م كرسي ىأ اروتمىيصنو ىنوي ن ملا كما نم لعجاو قيد صا. لات ةروك ذل

 ٠ مهوركمو ىتشزر دار كشمو ىم كتبحمر اؤنأ, هرؤفو ىوسلاركع نم ىرمم صلخو تالامج
 للم مسلابهولمىفالييهوركمو ىتحابقىلارظنثال (ىنعلا) م مهوكرابوج ىوهزرزعك
 :نمدكى اإل ىم ىماعلا بيب ةهمذلا قالخالا مسن ىأ ل ملا ةبح

 9 ىدبحأ (ىنعلا] م« تشكراموا ارم نوج لكمو نر
 نانهسفتلا مه رشنلا اذهواكو _ىنعرز ىلاعت هللا نا املادرو وك [فيك ان ةهبت
 نم هلاوح | ةلج نا كلاسلا لعيىتح ديحونل ارسناس له نمدوصقللاو هللا هزعأ نمي زعلا

 مهلاوحأ عبجاو دئسأو بدشلانءاولغ غر ها ظلاله نالوا ريشا | نموتبو ىلاعئدللا

 سواط تنيزهارراخدلكن حو را زيإوىم قيقملا ديحوتلا ىلا اواصب لذ ب
 0 طعابرإ (يعملا) مكارم نباهد

 0 .أ )لو سولا بس هلي اذن ناو اةَراشا | ذهىفو كنب مر كغشع

 لاك قف تنكو لو ىلاعلاىحاسم اي (ىنلا] يق - مام نقر دو لضقر دون فال« ىسهتنم نع
 فاطا ليلغبف هتنمةردغلاو نفل اونا الاو لضفل ا لاك ىف براي تنأ ن كسلا
 ىايآروت«ىهتمناز ىمتمنبا تجاحإط ىونثم كاللكردخ ىلاء ىلع نأر

 نا_>الا ىف ىهنثا ا ملاذ نم نابصملا ىف ىهتنملا اذه ةج اس ناذ(ىنءاا ) هي ىجءررمسرسسح

 هرمسا | طوبغمو ةريسح تنأ لاكلاو نسم ا ىف هربظن ال نماب ىأ ىلاعلاورسدلا ةريسح ابق ةل هاج
 مريم نوح ل ىوتشم هتادا مز صحو لركم نم نمالاب يح ةماغتسالاو ةلا دعلا ىف ىسهسلا
 ترماىناالل (ىعلا) «ثسبربراتجاسز هحركمركزا « تسب ركدسعاوخوت شخ

 |ولو براي لوغي هك ائيربة#_باحلا ند ,ءوه نآكو لو لحال كبي نأ كلنأاو كلشن مركب اطب

 نوكبال لاح لك ىف لاهنبالا نم لاذع لو همم فرغهااذا نأ < نايصعلا لاك ال ديبع ناك
 دهاوخ ىدن ميركر رب ىم هيلع ءاكبلاكدبعل ا ىلع هلل لطف رول ى عي ثلضف نمامو رم

 اريثكى ربق ىلع دعفب نأ كإ شف باطب(ىن
 ناكو لو اكبلا 4 ثدثأو مسحرا ةزنمهللا لضف لع كعمل نيف نم ةبلطي و
 ممولف ةريسكسمل ادفع نأ ىس دا هئب دح ىف لاق نان 4ةمحرلاو هريق ىلء ماردلاو نيم اعلا نعايشغا

 ىلال



 ((هَقَل

 تاز دنا ىم هاسحاو لفل (غالهئالعبلا عب ىتحابق نع ىئاعتااو ىب.ءولظ»نع نيعلا ضايمعابلطإ و ىمورحمىلعةحوتلا له رأ بلطي ثلضفر (ىنلا) 6 سرلظ زا تسب دهار مج مهورحتردركد هاوخه> نإ ك, لحال
 ايارتنوك [نأ دب براب (ىنعلا) ب نست ا

 ىلع اهلزنت ةحر نيعستو ام-أ كداب لتر | ىنعي الياق لمح انآلافاطلالا كاتنم
 ىنذأ ىف له امالكللا اذ نمو ارادقمل مج ا فاطلال :نمابارتاؤوكي تأ دعب كداسع
 صال صاخع ةسو معلا حلا هذه ا ثايندلا فوهوهحو رنذالزضب تأ ةداعسلا ةمالع م نان توملادعب اطمن ىلا تامحرلا كلت نمتوملا لسبف ةواسشم, ,ىنطعاىأ ةقلح
 لك (يىنعلا) ينم لانمع كردعرب ره نمالاخابوتتفكى هاو هكن 139 ىوتلم
 مساوأ ىهبردص “ملا تشب ةلردملات ا ىلع ع ءومسغملا كر دم ىلمهرثناىبارما هوت نأ باطتام
 ل -ءارادقم هثمنآلا لعج ا نوملادعب ةيامل فال الا نم لعفت نا باطتام لكى ناك
 نافرب-هلا ىلا لوسولاوتوم لالة ةيدرخ الا مومهلاو مومغلا نم ودعا“ مومغملا كر دم
 ةيو رخالا لاوح الا ىلع علطينا هي قال .ةب هاذ املا هدسهف تاعاطلاىف دهتانم
 ءاسمالو هللا دنع حابس الاككوه هناكَ بعت مرظننم ماو هنوح ىف شب وخ ئباسملا مب ر.رازاكرددراد نرختتحتانحالا درك جان ءادرغب ضركسباوواتسنقو 4 قوص خشم باو درا ديزابر هب كما دزلا هسا بنب او تخول ن قوصوتان اريسخأتل اف دك ارم تجاحن ب حاجفازا دن مكين شي دنب هنا هبنك ار زغج م شوم ند ة بالو

 الا هنس مهفن الكت سينقو نباو اسيد شابن .وسر نا نامزالو ناكماللاءردتسي وز ةطخرد مور نيا هك د شاش قوبسم لاجدونباس مداد شا تا [هباو لزاو
 0 اوما ىنعاهلوصح ىأةاحلاءذه حامتاو كاس ارم أننا ىلء اولحتالىأ دتالو حط اركستمتال دفا الئات عدفضالرأ لا عوض تان ىاذع ب ىدحاو تغيفح هنيبود قندوش زالا ةةرغتىفنا
 لي نم هديالل جال دلولاو فيد .ة_صرغلا تال ض حل اررششلا لوبقةصرغلا |
 50 دوالارسمكي ركنلاتا ىل-ء هدادرا ومأ ىغع اولا ناك سمالا ىلاراظتنالا جات« ىفرصلالهععال تةولا لاذ تفولا أ :ادلاو قوصا او هدهلاو ليذ ضي الأ هدقاو
 بسم ىلا تقول بسن وصلا لصيذ باسملا عيررسوه ىذلا درو ةضور اةرغتسم وهلا هدو تقولا كل ياذك قش ءدلار وه ىذلاتقولاو راظتتالا:عيردصممما بركس
 ,تقولا نبا فوصلا نوكب الذ ماوعلا لثمىفو هلا تقول هل جالو قارغتسالا
 نركلاير هد نوكيالوابرغ تنولا نب فوصلا نوكب ماوعلك |



 دارسي وتنولاابأتوكينأ ىلا قرتي و
 مئاجارتئاهمدقىا ه شا يسةجاوخ تفكارئفوسإط ىوتم راظتنإلاو بن

 قوصلا يقتلان ىلا وىلاعت هلادج ول مهاردلا رتةلرد بحاسلات (ىناعلا) مشارف
 ةشفلارتآ ىمج ايديك تاق سو ناكو لو شاب يمك مالا: ىأ شارف كم دقل ىحو روسي
 وصل ىطم لاقى ى انا عارصملا ىف ردم نكت قلتم ىل ىلا انو ”ىذسلاا معنه نكن
 هكا ٠ مهنثىاز رسم اون ىهاوخ مودل قام آثآرف نوكست ىو رل همادقا نساني

 ىصشلا تقوادغوأ امهردبلطت ويلا اطلب (َََِنأ] مرد هسىهاكتن اج ادرغ

 يطع أناتدر|ناوا امهردل طم امويلاًكيطءاناتيلطناىا ,هاود#الثبلطت

 نيازرمماهكنازز ٠ مر ىشار عردب ىدتفك و ىم مهارث الئكيطعأ ادغ

 يشرأ مهردفمنبتتك ةحرابلالا ١ نبا فوصلا نوكلو(ىنءلا) مرد دسادرفو

 م-هيردتئام نم نسحأ ال بل ناكو لو كلل ادقنل اثم! مهردةئاممادغو مهر ديمويلا نم

 مددننمد حس تثيافتالن م هءينىاطمزادقن ٌييسإل ىم قأتس

 نمونيلاىأ اهضمبز وو نوتلارسكي ةيسنلا ءاطعلا نمسح أ دقنل اةمطللا (ىندعلا)
 ةمطل ارادت طعأكماّدق اهتيصسىتبقر ىأ ىاغق اذه ليغت_للا نامزلا,قلعملا ءاطعلا

 نادساخإ» ىم دقنلاب مكيلعاولاتممنالاهربخأتنمرمح تاعاطلا لمع ليت لوفي هنآك

 صرسُ ىلع (ىنعملا) هه تساوت ثسم شيلي سواق هك « تساوت تس دز ا هك ىيسس
 اهتمطلو ةبقرلا نال ببي زا لك اكبببملا ب رشاولاتمينال لدي

 أ ىأىز اجيد اثسا ةمطقلاو ةبقرلا ىلاركسل ! داتسساو كد



 ابنيه ىوشم نيرا دلاربخ لوصم اببس ناكه بلع ثربع ال لا نام ىف اعثا
 نما ئحولسمما (ىنعلا) م ناءزنبادةراد تولغ شوخ ٠ ناهونابئداثىا
 ماعطلارمخ طولاقم خالات كسا نامزلا اذه .ايو ماعلا جووزلار و رستنأ
 ازادمىو ردادزدمرد#» ىم دحاو لا ىلءرشتسيإ !نال ةهنغ ةسرغلاورمشحام
 هجولا لاذ قو كعمابو (ىتسعلا) ناوربآىاىوجن ز شكموس « ناو رب
 .تنأ نماب و دلال لا ىأ ل يللا نب رئاسن مرت: الىأ «ةرسنال رمل كوه ىذملا
 .هاكرهلا اذهنم اسأربصستال

 | ةقامو لص ىراملاءاملا ىأ نيعملأءالا نم هنهش ىو رول ةفاحإ .ىتح (ىسعملا) مي نيععاب | دراررسو+ بلباو نممءانزاددنغوج بلاط ىم كتاثع دوور عفةيراج ىهىلا
 هو بالاد ارا ةيهلالا فراصملا نما ىأ نيمسابلااولع أت هسبتاوجىأر.-علا ةفاح

 نمدارأو عدةضلا ةيح اصل شالارآفلاب دقورهاظلار ايتعاب
 ىلء اذهو ةيهلالا فراعملا هن اسعأ ىف تدنيل هلاج ةدهاشل بلاط :
 قادب سد ها تم هزيسوح بلوي دوحلل وشم لاتاذهلو لالالا امتلا هحو
 : || ةرهاطلا :انلاىراكلارضم ارو فاس لعبت كناال (ينعلا) ب تسه ب اضارودزا
 عدة شلا ىلارأغلا نماب اطخ ناكاولوارنمودام ال انهنا دعب نءلع نارك -!اروهظك
 تفك 9 ىوشم ىوملا ىف ديجلا نمو الع الإ يما ىفدالا نم باطخ ةعرشمللا تين نم نكلو
 .دملا ف نم امش هلئالا ىضعلاو ا ندملا نما توا ء!الممخالدوصملا تأ نم مسوهوخو ىف نيبحااهسنيدلا مك لاتدوصسلارنا نم مههوحو ىف مسهاوسمتنلا / |ةروس ىلاعتهتلا لاتي ىنعلا) مب َراَرَمَسناوأب رات دوي هك «. راكدرك هوجو مهامها
 لواء امعلا يرش ا الانهنا لما ةتانارش+ تيأراذا ندي
 درا رك »8ىوتم * ,: مههوحر ثرونتام هو رولا اوعيطي

 ربالال رطل ارطمأ ناو (ىنعملا ) هب سنو نسخ
 |راونالاو 2 انا ارضحلا لام بسلا دك مالا ىفةمئان نركب

 أره يك انف ىو ثم . رطاا نعوضملاا رارخاكمهحالس نءرب
 جيلم دروةشيدح لك ةرارط نان( ىنعملا) 6ليل ديف اهني تارا « ليج ناتساك
 قاما ارتض هيف تدنو فراعملا ني اي ردحأ دوجو قرهملاذات ىف ثرطمىلم هلا درمضت نس
 ا ىوم هلام نيس > نع ةيملالاتاضورفل اربكتو هبل ءرطمأ ىونعملاع املا تا ىلع لد
 ىنأاب عدتشارأثلا لام .(ىعلا) يئاهورتحرءاششلل « ئتارتمك ان مدخلا



 هللا
 بونموتنأ ةحرلاناطاس نكس انني ةب_-انمالرهاظلا بح ونام ثنأو ىنارثاأ

 6 ميرو تمدخ مسفزاواطعزت نكنانغ 1و ىونثم ةبهلاوءاطملل
 لس تفوالمو انفو .فلاو بيصنلا نموكناسحاو كن اطء نم اذكسص تنأو (ىنلا)
 صالل: او لاسولا ماودهقوشمم نم بلطي قشاعلانا.مالعا اذ_هراسدخو كروضلم
 ,ثغاوخ ى ناجم نموج بلربإط ىوتثم نيعملا نقولا نم
 ا نم بلغلاوحو رئاب كوعداانأو (ىنعلا)
 د نمرب بآرد ندسمآ ف .ىونشم ةمح رمةوعدللا ةبايا

 نأ الىأ اطوبرم ”ىلعراسءاملا طسولاوثب( ىعملا) دش تسر
 قيمعلا املا ف لصخدي فيكن هنيفيكب فيك وثم لمحو بارا اص نمت ىبك
 هك (نم كنايزا از ه ددمنك ىناشنا. ىوسراب ىونثم هيفا فراعتي فيكو
 ةمالعلا كتوأ لولا كلاذ تح ةمالع كل دءوأ لوسر كل دعنااما(ىنعملا) يي دنك

 عدفشلاب وأملاك ىامسجلاو ىنارتلا فيثكتلا انه دشرلابداراف ىفوصر فري -نم القوت
 ىناعو رلارصلا ف لوخ لا ىلمر دي الىفارتلاهيؤتتعملا*املا لخا دو طسو وهىذلا فيظنلا

 نم ءاعد يناحورلاىنارتلا بات قو لكف مكمل اِمهظ تركب ناو ايناحوراغي دس بلطيو:
 دماتاثح نازخآ ه رابود تارك نيرا ديد ثحب ف ىم همافمى اهيذجو هتنترع

 قر ىهتاورارف لعوب ثلا اذهرخاراكل !اذهف
 © زاريفثكددو هتشر بذجلا < لاك 3

 فشكي طيملا الإ بذج نمىح ليوط طيضنابتأي عدذشلاو رافلاناب (ىتسعلا)
 ءرس عيا تكل كبارتلا فوه ىذفا هبع ناب ىأ ءاملاقوهىذلاقيدصلا رسلارهظي و
 ديابشسي ه ونود دينيا كار ىرس ليلى م هيلا زيمو ءاملافوهىذلا قيدسلا
 هفعشوه ىذا ذهدحاولا هفرط طبملا لاذ عمال لاقرأغلان(ىنعملا) مي ىت ىابرب ىركيد
 كار م رخآلا هفرطو هجر لسع طب ريتا قيااللا# .دويعتا
 محاولا طرفا لاذ فرسمل لوفتوأ ا دوصقم قلنو هيخال ةالع انملكل لصحيو ج زتغىتح
 ماتا ىوتلم كلر لمرخآلا فرو فيعشلا ىفلا دبعلا اذه لج رلسع طيري

 نملك أن ,نفلا ذم تح (ىتسعلا) م« ندباب نابمنياوسح» لمت نب زب نتودام نف يذوب

 ةءائيديعلا اله ثالث دءلاح ورلا قلعتكرخ الاب انم لك لعتي قلل !!ذ# بيسو لح
 داش ىف ٠ نايك دامي رووح نتتسءط ىونث«عورلا انج تنأوهدسبلا
 تدبلا اذ هولبجلا لثمحورلا لجر ل ءىلثملافندبلا (ىنسعملا)' ميتاج[ شفيمز رب
 | ج ورعلا نم حو رلا عئمدبلا دي ضرالا بن ال ىونعملاج ورلاءانم<نم حورلا بحسإ

 ل

 خم هدمدخو هؤهض نمو



 رغج لك ةيهلالارارسالا
 هامؤحورلا عدفش(ىعما) مي ىثوخرددب[نتشومزاهتسر ه ىشهىب باوخ بآردناج
 املا عدم ةلابح ورلاوىارغلأراغلابندبلاهبسش نسم أون دبا رأف نءامتركسلا عون
 الج و رلا نان زحلا لغعلا ديق ن 'اوناركسلا

 نازنتشوم» ىرتش ةيهلالا ةبحلاو رارسالاو فعلا امو ديحوتلارح
 حورلا تناك لو (ىنسعملا) ب دشح ىناج ششكن زى غل دنح « دشك شام

 ملاعىل اهعدي الن دبلارأف نكس ءاةصا أو نسمة .ىونعللاءايخلا«امف حاورالا لاعيف
 بصل اسهب رهسمتا'ءارصي حورلارتدبل ا نيب ى هى ةقالسعلا كات بيسو حاورالا
 ىفمادام ةيناحورلل ل صن نأ اهم ديالذح ررال ىوذعئامندبلا نال ةريثكسسحةرا م قو
 ىدورك ه8 ىونم ةظم نرغتساا ل دوبملا هذه نم تحنولو ةيورن لا دوبمل ليج اهلحرا
 هافتاوندبلا ةحاابت نم اضواملإ قتال اع دسغش شاعل هبناملح و ول بذسج بلا قنتديلارأن و نكيزولر (ىعلا) م« زف بانو ردىدرك هشيم هزغمهدنك شومبذج
 ةنموهتمل بنسملاب لسفر بابان رم اذهان قارغتسسالاةبت مت دسجو ىسملالا بحل اببسو ديحوتلار ع قف حولا تفر !ندبلا دبق نكيوول لصاطلاةهي ركلا
 نألعّو عممارونلا سهلا ءاطم نم ارا امويرر + ظفيتت كنا املا ذهاب (ىبعملا) «باتف ؟ىدخج روزا ىرشتتو باش ةريَحرب لَو هدوح شيقانإو ىو تدبلاناسةن
 مه: توم دع» .هبتال كل ةكراكب اهظشي واهميقي و هينا ورلا بذحي موي لك ندبلا

 ىوفل ىلء هدهاشتو حاورالالاعنمحورلا بني هدبلا نا ةعيشلل أس ا
 انا ربركمتشر رسالب و ىوتثم ةسدلا ءذهىفايلاو> أ اراعواوهتنااون

 ىلع دحاولا طبملا سارع دذشللرأذلا لات ن(ينملا) منزه دفعا دركي
 ل ديشك ىشخ نيردن مغ ارتانإط ىوتشم كاحر لع ,دقعارخ سأرلالاذرىل +
 الرجأابلاو ةسرسلا هذه قلبعم لعردتا تح (ىند-للا) جيدي دبانشر رسدش البارت رع
 نيازغجل ريدم ل9 ىواثم ةصرفلا توذنال نح دنلانابتساورهل طبلنا سأر رانا
 ىل_هارمىأ مالك ارتي دا اذه (ىبسملا) يي ث ادرآهدقعر دا يمدك و ثبدح
 8 نامي هد : اذ _هالئاترأفلا نم عدفشلا
 ا اذه الئات رأثلاثيدحا

 ادهن م



 معز

 اعراسنا ذان دش ماوه ىسبلا مبا عفنلاو نشملا نم ةيلاغ نوكننالا قاتل ةهارك لك

 قلحالنو تسم:ةلاخا »ا دير ل «ةشو هبسو ههرمضك فل ا الل اح لك ىلعف ةهبم

 .|| نار تس ارختكنا دوس فسو 9 ىوتشم قو ىخعج ىنم ةئالسغنلا ظحإ .لحالالبيدأتتلا

 بلف ىهىتلا ةسارفلا تلننا ملعاو(ىنملا] جب مهف تسدرك ل كح ولزا ل درزن « مهو
 لوفي نأكل كلا حول نم باةلارونا هه هذ نا لزمه انغام ئالو والاف موئبهلاكاذ

 فوخ صاخلابلتىف فأن او زاج مهو اهنا لية نا ةهازكو فوخ ماوعلابلق ف ىأوأ

 اذكمالاناكاذا طوْمَحْللاحوالا نمءبل رون «مهق م دو ىهل ف هووهن ةهاركو

 دجأ ملكت اذا الم هلار وني رظن. ان نمؤملا :-.-ارفاوغتا بس ىلءةمكح نسولذتال
 وأ مالكلااذهنعضا رعإلاغىسولا بلت ض ايقاوداس مالك هنمل حو

 لهآ ءاكح لوالا يتسع لزم ٌلرادتلاو لمعلا قب ورصبلا ىمع هاش

 . ثيبهنارستا لب اننماؤو ىوثم لان ر اشأ امهلاو بوعي [: 8

 ذيج نكي ارم اهلا اتي ناريس نبه لرقم اعاننم ( ىلا هب تيه دتايليب تادجاب

 ؟بناجوط يوت اهنو تيهلوخالوليغلاذلاذءادتاو

 3 .داهلجر تسب تلفل هتبأر والاكل وبلال اذر (ىنلا) ب ىاىازفا لو
 | ىشكمبسادسرتل يب »و نميىوس شرس ىدط درك هكر هك هاو ةلوملا دئازأل اذأ

 عرس تكي جارك فا لضلا لاذ هلا بناس ,دراسل نكسل ( ىدعلا) 0« نرزءاك

 هاك [ببغمخززا لب سح و ىم تاوطم ا دئاز رف ل .اراستاوطاناب
 فيكن اظفيشمر اس ترغلا برش نم ليغل ا سد (ىدملا] ع دو رواب يفوض > دون دوج دود

 مهرفسالتاوي ,.- هنوكع م ليغلا : ةيهلالا تا دراولاودو رولا بح اص لولا نس

 هلال اومحالا ىلع عالما نسدبال ل مكس !لماكل اولا لام ف يكفر غن باذعل لو زن
 ملأ( ىنملا) عنا :كاوك ارفسوب دو زادك ه نامزنآ تنكىنبوقعب هك إو 4

 ٍاوبلط زون مهنيذلا ف وبةوخانأ ب نامل ال اذ ىف لسو هيلع هلا ىل < 1

 .٠ رعلا فاكتل ارمكمك نايف
 ماسلا

 نمأنال كلامنا اي اولا ةوغب انبرانل ىح المال فا هيل ذل ةسوب ىف ءءانمانكسمت الئبثى ألا
 ةيلع د مثيوتاكم ىلا ناكم نم لت م ىأ نيعط نارم بل ىف



 همهاب ف سوير « ؤخالاب نكن بوةعيهك هنا ىع مكتتماقاموبو كتسعط موي ىاعت ةوق
 ازاي ةطمن فو ف هعيطره ىذلا مالسلا هيلع يوذعباذكنكيإلأ(ىنلا] ىاناوخا

 تورد ب

2 

 ا م ىاهدئاهم ىو رودثلب هررشزلا
 باها نوي وأبا هانا دز الو 0 ,لجالا بومباي ديد

 أ وري لاو جورلا ل بعلن تح (يلا) ه«يندهوإ
 شلقن هك غادناثفك » قونئم كواتخاه هلاناو بعلنو مترا دهان ء مرآ ىو نع
 انآ هدالوال ابي بومميانديسسلا# (ىسعملا) م مقسوهردإ درددز رف هع دبا
 قوش ىلع نزملا ىفلصي ومهلاوملالاو عجولارانىلف و لعتشي ىدنع نم بهذاذا هنا

 شرمرؤيزمك ٠ غوردديوكى غزكرهإدزباط ىم :هاوبعتناأ قتزصا ا ىاعت ةوذ
 ترا ةموقرملاةلاهلعا ءلهن الايذلك تيفو ل

 ديما ليلدتا وب. ىونث اذهل كلو
 ليادبومعبات ديس باى لسا 13 1ك (يسلا] مدا

 نع قو رو مهدا_فىلاءامعالا لم دعنم مزمل اءاشمل كلو ةوخالا بولقداف ىلع عملات

 باسمر دةومئاطفذاغنا هللادارأ اذالآت مالنا هيلع هنا يثيدلا سودرفلا ف ىف - .ءو نأ
 مماوقم مهلا ةردرمأ ى شما اذانوردنو 0

 هك ينانغخكى فاشن ىو زا تشذكر دو ىر
 !نالئثروطر ثضمو هتم4تردس ةءالءاذك (ينملا) ١ انوش لارحا

 كلرادتيلاذ_هلو رصبلا ىمعءاضقلااباذا ىوفىل_ه ةمكحر اهملاىأ ةملف نامزلا لاذ
 نركيال(ىملا) من :ءارىاتيب تداتفا بهل اوب مه ان دنذاروكمكدو نب مع نبا

 ميدع لاحاذكر ثبلا ىف قرر طلاق ارع وذو هئازلا بههلا لبرثبلا ىف ىمعالا عتب تأب
 نمبهشنالذ ماو ولاكعاوملا نان ىس املا ىلتب اذا ىنايرلاول

 «رصتاشقلااذول (ىدعملا) « تانيا تا
 0 ءاكيامهملالعغب اهنع نيغلا طب ارو ةفل ع تالب ديو ةع

 قوم ديرباملالامف نر كار خآ جو نماهاربالدجو نماهآر ناواها رالفالاو غمد



 مي اشي |بلغلاو (يعلا) شن :؟رهم نآر مددركم وم « شنم لد دنادن مهدنادب مه
 ريب دنا ف ىوق بلغلا لوقب هنأك امم ”نوكي رمملا !ذ_هلجال هديدحو «ليعبالا شياو اف

 و ميلا مضي موللكىسهلالا ملا ىأر هلا شفت مفك ناك امسهمودبدحلاك ىأرلا ديد
 ابقي وىلاعت هاه شفا د ىسمل الاءاضملا قلعت دنم هند بهذنق نيلوهشلا ىأ
 ىرا ايف هلعب لو مفرخ [هجو نم هلهجو هجر نم هنف معو هع الء ضعن ده اواو اعوطوأ ادرك
 نود و |ليمدك دي وك لدابب وك هه ىرشم همكحوهللا"اضةروملا علا مدعوإلعلا
 انهناك ال ءاضقلا لاذ ليم لوغي بلل ناك (ى#هملا) يوك شابدقفأ ره دشن رد
 ىوتثم ةداعسلانيعووفدللا كحءاضمالبلطو هللاءاضةيءاضراذل هو عفي قوام لكس الق
 باقلاو (ىنعلا) ميدثكىزقعم تاج شاامصرد ه دنكيم لذغممهنب زار شي وخط
 هوةهفغموةلةعم حورلا لعحت لام نمو ىسهئالاء اشغل صوصمت ىف لع
 دشامتآ «٠ العلاوبتكنب ردناتامدوشيرك ىوتشم هيلاةتةتلمبناملا لاذاةلئام
 نوكي لب ةقيفح تامنوكي ال4 اح اه ذه ىف تلمول العلاوبأ كلاذو (ىنملا) ميالشا دعب تام
 لي« درخ شال ررْؤلال, كاب ىوشم ىلا عت هف !نمانامت* ١
 دما قبايل ةركياكذلا دحاولا البلا (ينسمللا) «دبب
 :اكرييكلاج رامالا ىلا بهذي دسحاو طورهو

 نوكي و حضني و ىوتسي ىلا بدالا يلف لاذرمالا ةبتاع(ىنءلا) م دشداز ةوناهجقرزا
 ا« تسمّتثك زي البارشناهل ىوتم قنعي وايندلاةيدوبعو قرم طنبو اذاتا
 ارث مالا بتاعئاعلا بدال ليلا ذو (ينلا) مي تسرزإ قيال زازيكدش
 | ل ٍورايندلالهأ ماوعلاةبترم نماضراناركسرا م ىسولالا شعل بارشوهو
 ف عتمة ال شالا بارسشلا. دارأو ابن دلا لهآ نءازيسم صارالا
 اهلا نع هعنج وركسيب 'نم نا

 ءاطمو طسد وضيق دنع قلما كلارداىن_عب ىري ةعنم ىأر برضب ن ف: ىأ 4ةمالعالىذلا |رصلابو دز مانن مهك اردابلالاب (ىنعلا) يناشن ىرعب دمدرزج شيبه ناش

 سس



 (ةيشل

 ةسمجلا ىف فرصتي وزهها لب برعضب ال هب ضب ىف ىأ ىونعم ارضا دادماو كلاسماو عستمو
 ناباستازطىم هناقرصندملاورزملاب و هللا ب انج 4 .فيك

 هاله تلسو رافقلا كلن نمو (ىعملا) جي دبسر ةرازور ىهاشو كلم « .٠
 هتداراو هللاسمأب ةروكذ ملا تالاملا نا زلال ةنطلل تا موو تارامعلا

 تباتلا اذنك هتداراو هقارمأنالادا
 ةدطا لاو كاملا هسفرهظت هللا ىوسام بح نع 5

 ماعلا ناايلادارأو ءاشي نم هيي 2

 ةعاجةءاج ىهلالا وكلا
 ارراكرب ناو راك وج ىم ةدها لاو ةغ ثاكلأي دوجولاءانفا بيسي
 "اسم لك ىف لصب ةيدايلا هذه نمو (ىنعلا) مييداغواسم مهرددسر

 ملا ةروصلا لاه ىلا بكر سكرو قو>
 ف ةدحولا نا مرثاسو (ىنعلا) مدد "تبرم

 .كسعيمدعلا ملط نم تانناوأك اورو وظادباللوه
 1و ىنامورلا بد كأي وأ بهذا تتأانينأو انني : ةتراص لوب َ

 ىوتم + بهذاتنأ انو تراسر تلت :نآلآ لالا ناساب لوغب و انهرانتسم

 تااملاذك | (يدعلا) 5 1متر يمَِتخَرااَمَوَو دانك اردو مث رس نرج)
 | نقع هءابسأ اولا عضو روغلا ىلع هلم نيه منذ داولا
 ناك ن نمو ,اروف الرا دنتاو ريب دتلا ىلع ةردقلا ةبترخ ىلا لولا لسراذا ىنعب سأل! لا نأ
 ىلا لام اذهو «اكمدفولا دعقو نابل ملاع ىلا به ذوةم رد لا ىلع هايس دلاولا ةبتمف
 نيزنآتسهاشة دج ىع ةينافثلاتالاحلا تيحتنأ اذأةيناسورلاتالاسلسا نا

 !ذهننوهتاناطاسلاةداج (ىنعلا) هّيتادراوو نارداسوسنازانكو ٠ ناو روس
 بابلا نمدريناباب 4ملاءلا ادهىنعينودرت ونورد سب بناملا لاذ نءو نوبهذي بنانا
 اهدورررواهرو هصقين برا تاسمئثلاو ةيهلالا تاياثعلا ١ ذك ىناثلا بابل نمردسي ولالا

 بيت ةيئاطللا قرطلا مظعأ ناك ءاوءرمعلا ىلعلا ءاطعنالا دبأ
 أرفكلا نعرافكلا ضارعا او تاماطلابلاغتشالا اوىماسعملا نع ةبوتلاو ىسملالا

 ىنيلحم « ميورمهتئناركسلبنط ىم مد[ ودوجو بوذت ىماعملا ىدال
 اما نوبهاذلانودعاتلا نخر ات اورظااا نعما كلاسابو (ىعملا) مب ؤيعاجدساق
 ىرتالنانباصسلا "مرت ىهوت دءاج اه ست لابجلا ىرثو ىكاسعن هلوق بسح لانو دصاق

 قوج حابص ىأ ةيداغو



 عمل
 لزتمىلا لزنم نم ةفضيشحلا بس بهاذا لاسحلاو :رهاظلابعاناثلاعلا اذه نولخم
 هيلم لو نمنوظ هر نول أع ديد ماقلا ىلا نورها ذود اذلا نو دص اة نحشو ماودلا ىلع نو رثاسىرخأ ةيترص ىلا ة بدم نم نو بهاذلا ن خانه عمنودعاملا نخرظتالذاعاب و
 نم نكراو مام ىلا ماتم نم قرتلب ةظمل لك ىه فاد هلو نو.خموهن ءاموي ىوم بانم مالا
 سارا لآىلاوعمحرملا ف قتلا ضارغالا لجأ نملام سأرشلءالبب لالا جالا لا. سأرثلسقال ايزل الغتشمابت (ىنعلا) يلآعرداهشرةرمبزاكلب « لاتشضأر ىركت لامر إو ىج ةقيرطلا باصصأ لاو-أ نم ةريخال ةمب رشلاةبأ ةيمم فنك
 رفا مسا ىوتم تايلاعلا تاجردلا ىلار_هنلاوذ قرصان نادال زعلارمعلا لام
 نركمرماملاتا لع ندعي (ىنمملا) م تبقتردشور رسمك هثسريهر ىادوبنبا
 ال الوب هنأك ل بخل «ه>رتو ربع ىل ام هللا ب نط ىف ةيدوبعلا اعف نمي لسه
 درب زك نائمه و ىع ىلامتهتاىلاهوةلاوهإ .قيملا
 أ الك الب بالغلا ةدارا نمر سياذلك (ينمملا) ب لارخ ل مخ

 ركسهوليخ هبلق تيب ىل لبي .ننالالك الب وأب ىذلا ذك الثءلوم»
 مهىبرد ه دنسرفسُلب زاتاريوصت رك ف ىوشم بهاذلاو مداقلاو ئارلاو املا سيقتل تيب ولطالف افناسفن درع ل اهييرك م فأي وبهذبةوغت بالو لابملا
 :ًالفدح او سرغم نمتاري, وصل نكرر .(نئفملا) مي دن_سريم نوح لد وس
 ةسرغ ل ممأول ةنهذلا تار وضتل (نآّلمت اعمباعلا بناج ىلا زصنتاري وصتلا
 ناياتشلدةمشج ىوش و امتاريوصتهايسا قوج قوجوو ىرنل» بئامتلا ء+و ىلءهئمإ
 باهل عييت ميناج ةع ءريس امش نماقوجح اةوج اننا رصتر دركسعو (يىعلا) مباملزا
 ةعرسمن اشطمل اركسعالك ةنهذلا تاريوستلاو لايلخا ليخو عست بالا لودي هناك
 م ذوشيمناهي اديب امماذ و ذو رهو دن: كيرا عرجإو ىوتث ابني ولقب بنام املا
 ةيحلاران [نم ةمنامحرىهو تاعاطا لها رمل اوف اهركتشم لاهل ة.-امنمنوغتتع نوزوظ. ماو دفا ىلسعو امنوبهذيواغللم ةينهذلا ثاري رستلا كينركمرارجو (ىغلا)
 ىلا هتهش ا ىرسام ةب و ناطبشا ارلث ة.ئاسقن ىهو ىس اهل ايندلا لهأر ط اوخو ةييلالا

 جرير هارلاد « نادخ رينارتخا !راهركشفط ىرتلم عر :
 ةدوسجلاءامسلا هذه اذ تشيلو ءامملا مومغك اهنأ لعا ذهاب كيت ىعهيل اراكمفألا عاوبأ لوقب لامك ىرخأ امس ةرئاد سخخاونس ودعس ا مضعب وةئاطي.تاهضمإ و ةيناجرابشم كلفلا ووضر بك ارككر ملا فراكفالانالءا (ىنلا) م ناعتاركيد
 سن م نكراشاو نكر كش ىديددعلو ىواثع حرا# امس ىل ةرئاسو ةرئاد لب

 يديذ



 (مق)

 لات اركسشا ادم كراك تيأوشلناابل (ىهلا) 'منكرافغتساو قدس ىديد
 أو خ1 ىلا عت هلا ء+وطارغشلا ىلع وددت ةيناطبشو اخ اهن أر اذاو ىلاصت هاهحولاىطعاو

 ليقمملاط ه نءءاشىلاارزاميك ام ىوتثم ىلاعتهقارفغتساواجءبنواهم
 ب .ىتل امل لمج ا اذه لج الن وكس نم نهض انت اطلس (يثعملا) ديغول
 اراكذالا نمىللخاو ادعس ىلف :ل_هجاىأءاف-هناىأ*امسم رشاوأ

 بيسازمك 0 نك 0 قرت ٍليدبالاو ريرختلا ل هردا 0

 ا
 ىاراقلا بناج نما. اطخ ناكو لواذهو

 انه نكلررضلا نعم ناك ول ببسآوال- الاىلا ىندالا مبا طخ انه هنكل عا

 شرابن-رروجوهسجزا ه تاهرشزاب نطو مهوو لابخزل» ىوتنم ةاتاللاى عمم
 ارثبلا نمدسب سلو ىاظلاو مهولاو قابلت نما ممل دعب عورلا كلن (ىندعملا) ناهي

 ازا نسر لوقتتا نكي و بيلا يلب و ةتاوبخلا ةعيطلارب رثيلايداراذ نسراروحو
 ديعلا لاهل لومي زأغلا لمن اف كمن ىذا ل وثب هاك شاملا ال هدي ثو ىبكر ثفسو

 شامملا لس ءروج نمو ةعبطل ارثي نمزيظلاو لابجلاو مهولا دبق محو رصلخ دي عشاي
 (ىدلا) !) 6 ىلكو بازدرب دورات 30 قراددزا» ىم نسرلا لرمهرهىذلا

 2 1 تج ىلظكأ باقل 0 3

 ةيغامد 2 كحو ,رافسوب ىعب لذا هز ىف مولظملا فسوب الذ
 نيطلاو "لاو ىلذ لا ملاسفا ف تطبشر اانال ىسملالالا ارمطلا (ىل-هردهالهللا وسام

 10 * تيفاوخي اس كرش



 ب وىرسغالواك تغهإل يواثم ىولسعلا ماعلا
 عاش راثاك امر صم زعلاقو (ىعملا)
 انس عسبسو فام عبس ّنهلك أيتام
 زو فامع تارش عبس فرست ارابتهأ, ةيآلا«ذهلاريسغم
 م 11 ايهت ديو سفنل فاعل ارسةباايدارأف
 دنبإأ وا هزل ىو تاعاطلار نيا فاعلا
 تالوبةمريفو تسرب وحابة تالبنس عبس ىأرو (ىعملا) م فرسحم
 تافسومم ةراثالا سفال اتاغصن ا: ماع تاءورضمم !ىل_ه تونلا دف ىأررضفلا تالبذلا
 تاليا نمو ةسيناطبشلا سواسولا تاس: ايلا تالبن_لا نءدارملاناكسفةديجلاحورلا
 4 |دمني» « ني زهىادمارب شرم ءزا طقلاط ىء ةديهلات ام ماارضطتا

 نكتنالو ناطاساب ظفبتحورلارهمدوجو ىفايلاع طسملا أري زماي (ىنملا) م زيقسم
 لوزتل لشن لساوملاءلا اخ ني مطل ءرو همني: طسْتلا را ديل ازو ع ىأ ازيخماذهلا
 نه , ناثث هشىاوتسدحرد مغسوبإل ىرتثم ئلجو ر ىومتو ةثيدرلا قال خال لشم
 ىنملخدمب و هسيحاىأ ل سح ف ىفبوب دعت |تايطآس ان (نعملا) يناهراو مانزناتسدز
 "ىلابحأ نصا برلات ةوغفسوب نعاش رأنلا ايام لوف ىلعءاسنلا ةليحرركم نم
 || مارطبحامدنكف ردات شه دا طن يم مدور كى شرع ىوسزارإو ىوننم هيلا ىنوعدياسم
 اوطبها ىنشمريفو عنو ىحور ب تقل هقو ىلعت ستاك انالعالىيرعلا باج نم (ىنسعما)
 .نان ناط.كلاو سواطااو ءاروحو مدآل هللا باطخناكست
 (ىنلا) م محرشا ريفا زنفزا» منسم لاكتازمدانق سد ط ع ةيناحورلا نممورحم
 دس اهلربظتالوللاةودلاو لاكلا نما منو متبيس ةخرضشلا ىعو لازلا نف لحالات[ دعب
 .ورالالاع نم لاكلا,اءولمم تاكسص زادتزلا اذاهلءىحلا ل بو تعفو محرلا تادئز ىف

 .!اهزه نماولرناىأ أوطبها ىتعماذهو ةينرالا كلت نمتلزنةأ سمان

 مذيمكسلا نمدعت مطملا
 ةبترملالعل نم حورلابهأرملا ات ىتمي انهدا

 هررضر»اسفلادبك تامل ه!نكلابوقو اهظعءاسنلا ديك ناك اذنسملف اهسبحتو ندبلا مرح



 وول

  نززنم طوبهرخاو لال ىرشم امو روىررخأ ةرامالاسفنلا ديكو ناهسج
 تنك ىأ ةأرملانءارخرالؤأ ىطوبه (ىنعلا) ندب [ه توحو ح و رمدوباكسنوح
 انمأ ليم سالو :أرلا نم ىطوبهراركن ناك اندب تري موتنك لاه ىأ و امورالؤأ
 تينأ تح اهتوهنبب-:عامدل اهليمنمايناثو مدآلانيصتو ةرصنللا نم لك .اللءاوح
 اذنك اعيج اهم اطيها لاق لومي ىلامت هلا مال بيلا تناكف بالس ألا ةطساوبن ديلا ةيترم
 ةبنااثلاوءاوح ىلوالا أر لان ىسولالالاعلا نع ىدعب ىف بسنت أرملا مكح ىف ةرامتالا سلا
 لدجيو معي داراب ه راثئعردفمويئرازناونشن» ىوثم لاا ذسماو ةراقالا سفنلا
 محراوأ طرغسلاورودعلا تقو يف حور ورلاء ذه ف سوي نيذأ عمسا قيدساب (ىنعلا) يركمحر
 مداوح مدي دنكفك « نانززااب مك ناوخازا هلو ىم بلقالب وهىذمالقملا بوتمد
 ىتئيمرقاللا"ابتا نمو نامزلا ناوخ ام نينالالعضأ ىخأ اب و (ىتعلا) يناتجزا
 مال !هيلع فسوي ان هتاملعتو هلا .رفأو هتمعوهتخأ و هتحاصو هتالاوكم داك نانا نم

 |رهاطلا عضل هقي دسل لوب ةرمل أفا ذكس دخلا ىف ءةيمررعمسم*اسةوربلا ىف هومر هتوعنا
 مد[ءاّوح تمراك كلاسوهف انج نم ىتنيمو ياللا ءانلا نموأ نامزل ناو |نمم عا قبب صاب

 تبي ىتعتوأ ى تح حورلاف سوي ابي ني تستم ىلا ةرامالا سفنل اد. كسس نم ىبآوأ
 تشم زك ماهدممزب ىد الرب انمار اىوتم لثملا بوةعب نعت دسعب ونزم لا
 لباذسفي رفنا قوه ىذلا قرولا سنبل لا ذنمو (ىندملا) «ماهدروعن مدنك ل سو

 نع مال لا هبلع مذكر داك فعلا معمل عَتيكِ هنا ذهلوا رب تلك أ لسولا ةثج نم ىف
 هللالاضو نه دعبي ولو زيةسينافنلا تاوهشلا بيست اسنالا نانبلا ءاك أ بيس نجلا

 ىنااملقي دسايو(ىتعملا) جب ارثماغبي ول -مالس تاو هارت مارك او فال مديدب

 هدابع نع ةبونلا لبي ىذفاوهو تلوم. كرابخاو كمال -لسو كماركسحاو غلاتي
 ةروسول تلو اعيج بوي فارفغب هانا كلوقو تائيسل !نيعوغه وا

 مرجال مجرلا باول اره هنا هسيله بانةتانلك

 كحزا دبس موو ىم مصل اهقفودي اربسكم لاو
 اعلا نيعلا ل جال رهظأ (ىنسعملا) م ديسسردب
 علا باس



 انِسلف
 ١ سعال ىلانهذ هلا نم لسصو ولو ءاودفلا منذ

 ىوتنع ءاودئاصعل هللنأ انمرظادركيو رك ذامعييجوخ ىلاعت
 دره اه امك تن

 |!ةلاملا هذهو

 ا 0
 نبع (ىنسعلا) تسد ثءهابتضءشزابمشج « .٠ تسدزل دز مدح
 هنأ ةديد لا ةمسهلاب ثنأك ةحوتغملا بل ةلازا. نيعو باةلاززابنب عىلع

 ا فرطت نماهد و ياا ذمملا داب زم تح (ىنعلا] رن
 هنامأو قيما ناطالارظن ءيلم عقواذاف ىزابلا شم بلملا !ذكرك ذه عسب

 نالالعأرىونأرل 5 الا هكسالة وتد دزتىز ابل اصسصوم ىذا هلق
 هج كلفالا نارببال ىرخالا

 م 0 00 ا يبنيلخألا
 نوكنام هاربا ىزنتاذكو) ةوقب م اعنالا ةررسف هذ .:ءانرانا نا ءاك المال ىلا هلع يهارباك
 نوكسامف رود. لالضلاورغكسم! اطال نأ (ضرالاو تاومملا

 [ىذ ثك دم ةينادخولاب (نيتترلا سس نوكياو) ١ لاب ىأ ضرالاو تاومدلا تركلم هن
 |رطمةيانغلا باصعرطماهتينامور رون ىلع ةب رسم ثلاةلط تباغىأ (ليلاهباءنجالف)
 دا دعةسسالا ةيف [نم لسا !هبل اق توكلم ف ةعدولا"ف هاردي تبن لس أ ىلع ءاههلا
 ف د رار ونىأرىأ (ابكوكىأر) بلطلا:ريضرهظو دشرااروتللباغاا
 هديل يللا ةقلاديهتسبك اذااعلامل ياسو رءامم تاون بكوكلا

 ءاهملا قفا نم بك وكلا: ددهاشملا تمار ظنه |ظلارظن قفارف قلبا ةدار ب دشرلار وب
 (قرافع اما ضرالاو تاوهكانوهذابك اكلا 5م ىف بكوك- اروي ىلحت ف دوكن
 «قدبع سو ىداؤفىوه «ليتاكه شن هرمثت /ناوبك اركذاال يكوكسلا هرسدارأ
 باك امىراذه بكركللتلاتاسوف سلا تب ذك كأن « نطوف حو رلاوةبرضف مسلط

 داؤقلا



 بح رس( ءرفلابءاعسلا بكوكممتفا تاسوأ ىلا ه هعوجردل
 ٠ درع مزك ارلدناؤ ىرتشم هللا ىو ام نيطفآلابدارأو نيا م

 نيع لسور كل-الراط ىذه بلتلازاب لحال (ىنملا)
 هلأ ءايشالاقئانمل راما نركب مل امال سا اهندح را ا اطم يسرك

 عادت تتئاروسرم « عامتوتزا شوكو ىوبببتنايإط ىوتنم !عابهامو
 هبلءدح والم رظن كل ديب بلقنيعل لصواهلدح الوثلا كاناطع سوبرا (ينسعلا)

 |س لكواع اهم كنمهنذا تدحوو تغار

 ةرصابلاةؤقئلو مسه تزيءةنوثخو | نل ةسماللاةؤقلاىلاو قوذ#
 خدشحلانلاوةرهاظلاةرشملا ه-اوح نمسح لكل أ ىأ ماهتتساةناشللوراسااوةي ور

 يضر وتقار سح تآدومت بيغ وسهر ىهدنوجاز سر هإل وشم ىرخأة مق

 ٍسحلا لاذ قيبإل بيغلا ريط سح لك ىطتتال براي و (ىنملا) هم بيش

 ناسقتلاو فعذلا مب أرطبالوثئاءاوالىأبالساتلاداآلق أباك بيشااوتوللار وق

 ةررقمايندلا ىف: لاما ءذه ثناكو لونا مزه ىف قابل ادوحولا 3

 ايارالاو «اينذالل قتلا كلامإط ىرشم ىضلا قف(سإلاداينالزارغتمسهار رنا
 | ردات كيم اكلام ت .تنآبران ( (ىدلاز- م نيهترسح تاب بدنكات ٠ يهد كزيخ سد

 ساسخالا ىلع نوكي ةلاسإإ كلش يملا لاف حاعواسح شكلا ىلععتا نيل لل“

 ا لاقت راشا اذ هرسلو الويعمو اناطل والاف

 ااوحارب وما اهنثزا ىينم ءك هاتفا نانكيا نايمودبشدو#

 هد عنو يوم ا اذ+مولارحأ

 | ىلع ادرفتمر ا هيحور!ددو#ناطل ل انا امل اما اجا( يلا ) هب ةررخزانادزد موق ىهو ركاب

 /بزلا لوغب ءاكصوصللا ةع اج قال نبللا كلن ف لاوحالا ضع: ىلع فن اب

 .أ| ةزخآلااو ايندلا قام عم قالمىنعجدروخنزاب نان مهعمق الما دلال -ءليف

 تفك اه انولاوبىايكش دنتغكي ب9 ىوشم هيةدوجوممكتونل
 نتناول دل "ازاي دوم ناطاسلل صو صال تااقدعب (يغلا) كرام ىكي مهنم هش

 ديوكمأ: « شيكر كسوكى ا تفك كيذا ال ىونخ. مكشم دحاوأأ دوغ مسمايانن وكت
 صوصنلا ةعامجل أيط اخ صوصللا نم دحاو لان (ىنعملا) شيوخ لئهرسن كب ره



 موف

 درادهجروك#ر متردتافي رحايدي وكنت ف ىوتثم لالتخالاو ةبحاصملا طرشا ذهر هتداعر هلاكو هتعتسس مكشمدحاو لك ل فيل دانعل اولي اوركسملا م-هداعو مهعبط نما, ةعامجإي
 نم هتلبج فكما ةرما لاو ةلاكلا ف هتانرك ل قيل (ىنعلل) م رخهزا

 هوبفثحا الاوةفرعم بحاص هنا مسهظل هنماو ديفتسيلالا مهرس ىلسع هرملطاامو لسمألا لف ثيدملا ىرهوإالاقرعملاو مكلاسةةيقرهظن ىتح مكلا ر كفر اعماوظنب

 تاقئادتنأ موغلاهل لاق همهتاو هحا رت ىف بلكتلا لوبان معافا ىهو (ىنعملا) م كنادود
 لاوقأ نمالس احلا ىقامملا مهف هاو دصق نكل ليلغلا لفأ ئئش ةفرعملاو رغهلا زهأ دنم نكماو ةفر «موارته نك لو ليلفئث الهو بهذ نم ناقنا دل ثا ىف ذهل ةيصاخ نهي راشي د نيم
 أر هال ةرظنتتن أهلاولات مهلك ةفرعمدعتالا خان تاغللارهاظلرأبةعاالو اجل ءلاوسانلا
 زو رك ىا تفكر كدا قو يوتثم نالابلا لاو-أ نع تاربدخالو

 ..مجالس رالبةمايقلا اعجب

 اكسال 'ابعةعابجاير آلا ميال 2 ملا رم تيس اخ

 كلب تنك عرش 0

 قوم نعلا طسرفاهلجأ

 ب 1 ,رشأ هتوقيبس و ىدضع ىف ىبماملأ# رخآلا الاذو 2 1١ كلا "1
 بقا هللا تيب ىفانالادوحولا ءاشبل َتلتلانالاتبب لدا ى-ركسفلادسو رطل د شه,
 * تساوبب رديساخ لب تنك ها كرش“ لوبغيرتعاشيأ ادهوزتكملادجال طئاملا

 ةسارلا ر تركو قت | ىف ىبص اخ مهنمرخ آل الاقو ( ىنعا )6 تسا نبوي اهك ارد تدب
 ماوعلا ةممئار ىهمأ صارخا ةمئار ىهأ اهمدتسا ىأ ةسئار بارتسلااعازنأ ف كرأ ىفاىأ
 فئالاودوءابل تشب لالارطشلا ىف اي ناكذ ةمئارلل ارونعمب ىبك ف سو ىنبوينا ىل
 توافنلوةصمئارلا"ابلامش وب ظذلوتي ردصصلل هيفءايلاو رظنلاوهو ءابلارسكمف اذا لو
 مب تساهتفكهج ارت [لوسرعك دداد د داعم سائلا يس ىم لاتس اثنا لاوحأ
 ترمهملىأ ادب ىطءانداممسانلارس (ىنعملا]



 نمط ىرشمهءالسادعبازي زعراس
 علا (ىنمملا) ياك ”زواذراد ةجو تسد دلع ناردناك م

 .تد اعمسانلا ىنعيتدهملا نم هكسامو هو هيفدوجو مدن ل ىأى ني هيفدح .وبام نديلا
 ةتواغتمادبالا قة سيهأل نالءرا دقم لها ةغئارابب سو ةعيبطلاو ةريسلا بع

 اريسييالو مام اوملاملأو قساغلاو ىولاىدنم مولعماهرادقمو لغأو ليلقو رمثك ةمئارلا ف
 شاخ دركد ناوو ج ردوزادنا ىرزيداك يرد إف ىو ةينامحرلا تاميشلا ىلا لسو نملالا اذه
 ًامكلامسا الاذودحالو سايقالب ج ردنسبهذندعااذلاذىفو(ىعلا)ب جرخز رثكتوب

 |وهوريثكهخدو يلق هجرخ بهذ ندعم ضرالا ءاده بارثف ىلعب هحرخ نملفأ لشد
 هنتحزنا لع ليلق هش دوريثكه رخ ناىأر و هتبب رثدشرْاىأر اذا سكعلابث دهمولوبقملا
 هعبط نأ: الا ضع لوب هاكهتب 'ىف بغرليظ هحرخو ريثكه خ دنا ىأرا ذاو كرتبف عميضتا

 هقالخأ ىلا يل اف نكس اميطل هبط ناكولو هضعن و نسما هيلع يلام فيطلو نسح
 هارثلاخ نم مكوينوتحعيوص هو ىع هسكعن ىناثلاو ليل رخو ريك خ د لوالاةةءامأللا

 ةسمئاردنم دخأي و نونحا دمتسباك وتل حش (ىنعلا) ١ ماطخ داجاروبل الخ اخ
 ماد مكب ط ىو ناكا منيأ اطلب اويل اثنا دنع لوبملالعا ا ذلك ىه نبا لعيف الب
 هبح أ سناكنا صيف لكنم معاو مدنيا( يعم ا) م ىءرهآكو ف سوبدوبك « ىنءارعب رهز
 لسضم لاو أ لمأك د شب ا ج6 رماوأ اها ىدرهكرأ اب !وبحمىأ ا فسر
 دمحأ لم (ىنعلا]) © نم*ىنب نباتفانىبصانازه نوي زاوبدرد كد اوم هو ىوتلم
 دج الوفا لاق ث يح نها !بناج نم ةمئارلاب بهذ سو هيلع هللا لم

 ملا سب واح ىف روتي دحلااذهو نهلا
 أ رسس بهذ ندعم هبف ل »لمأك لك دوج و صبق نم نمحر لا ةسسمئار* مش .اابيسنجو رغأ
 نيمادكاك ظفر .ةكردملا هولا غامد اص «ىلم فور ءاذهو ىدردي د-ندعمو أهلا

 كاتبسرلعبرأ (ىنملا) «تسإا اورغص كامنيما دك اب ,ةياسم الاخ
 داصلاريمكت رقصلا بارتلا نموأ بعذلل روإحلا تارتلا نموه .ارثتىأ نم ةسيارلا
 رواحتو هأ لعاو جورلاغامدب ممشنساىأ تاذفاصفانىأ رتبالاربهذلا !نمىلا هنا ىأ

 لوط مكفاىدنك < « مادخي رذتيساخ نال تنك ف ىوتثم الوأ ىدملارهومل
 ىرأ ىاىهو ىدي ىف: دجاو ة يمان هذهلأتصودللا كلننمدحاوو (ىن وسل مم

 ىوصفلا ةبثرسملاوالعالا ماقملا ىلا لسوتا ىتنعب لبجلاولع ىلع ىأ معلا ل رط ىلع

 تخادلا دئك دج اوسمه إو ىرتتم هيداسي ل بحو هو قمولاوه ةبرعلاب دئمكلاو



 م9(

 (ىنعلا) ع تيمرذا ٍتيمرلمدادنمزن آم ثحب زامل دنكىا شن تنك قو ىةينامورلا ج راما جارعملا اذهيدارأو جارعلا ةلل املا بنار دنكيهذاىتحادنك" تمرة رشلا هحوروذلا دو هيلعهطل فسدجأ لثم(ىندعلا)«شئاعتاىوسفرب شدنكلان م شناج
 كنتكلىمىرلا كاذنالفا ةمهل ادنك ءاهسلا تيبىلع ايماراب المو لج ملا لأنو
 ىلع بارثلا يمر ةمآللا هذه لوزنداكو لو ىرهلبان كلو تيمرذا تيمرامتقولا لاذ
 تيم لوفي ةاكداهشتسالا لج الاثهانالومران ديساي وأ نكل مهل هب راح نيسرافكسلا
 ان(ىنعلا) هةوبهجردلا تيساخارترم « دتسىاكهشنازادئديسربب سو ىوتشم ةيناحورلا جراعملا جرعتو ةيولعلاراثآلا ةطساوبق اعلا ده اشنلذث ارولا بسك ةمهلا دنك“
 نب مذوجم نالدلساب نيلئاق تاطل ١١ نم اوبل ط دعنهتيساخ دمحاو لكس ب صوصلل اكان نا
 (ىنسعملا) «مأ / ازئامرجمتاهردك ه نيساخدو مشي رردسفك » ىوشم كشيساخ
 يجر اهتكسحر حا ذا" نمحلاو باذهعلاو ماقتن' ا نعمرملا صلخا نيف ىيساغلا#
 3 :هددادالج نرحارنامرجمإط ىرتثم مهئامدةقارا نءدالملا
 دثهرناشت ف

 ةيمللاتكرحاذان (ىنلا) هبارشب
 موتو + هودفرو ديمرمتا نع شي وشنلا

 | صوصلا لام (ينعلا)«ىوشفاي و ر نالت هك ىونام بطن هك شدئتغك
 | ةنمحلامويانساخش ىتحاتل هزالتنأو انطت تنآَتاملكلا ذه هثءاو هه -١(لدو نأ طلاس
 باذغم نم ءسالخ ىل_ عر دف نمالا بحاسي الثلا انا ىلءهببثنا ذه قو «تنحمو لتغلا نيد

 ةىوس « دتدثنوربب معه نآزا دعسإو ىوشم ةرخآلاو اين فى ءركمو كات هللا
 كلاذرسق بنا اوبهذا عم صوصالاة لج ةيحاصلاكلتدعب (ىدملا) هدد هرعم شق
 دةرادالرادموز كرموه بطقلاو كراملاناطللا
 .طقدرحتاطل_او بط ىدنةم لكرأ لأ ىم ندا
 تنم ىجني ىفاب لا لظلاو ىسولالا ةذبلنا | ذلك دعو لمح بح اس هنال
 ناب كسنوحاط فم للم ةراشا نيع هتراشانالةرخآلا ىف ثلا
 يول باج نيم عينابط تامل (ى-عملا) م تساهتاب ناطاس كدي وك تنك
 ]نأ نا ابنه نمدارلاو مكعمداطللا لوغب باكسلا مها لات باك !لوقمسهشدا
 دو اذان مكناابعأ مكرتي نلو مكعم هللاو موهف ءلوغب ورتنك افنأ مكعمومو لوقب قاما
 | ناطل لارصق بناج دي ونا لودي ماوس تاكنو زومر مهن لعردتوثل السلا يب فراع

 ره



 كاطع ملا ل هما ىوسام بحج نكل اما سون مالكم اذه تمهفو مكمموه

 ةريد نم دحاولا 'لاذو (ىملا) موس اِرْزاتهنباثذك « هوب رزاركدنآدر درك
 ةأرملا ويبلاو ىلاعلا ناكل وب ممرلا عذب زعةأ سما ثدب و ب 8
 تيب ٍبارتاذه ىفاتدصأ اي لاقو حقت ع ناكم نماب ارث مث دعملاب املا نا ىلع امينك ةيزعلا

 تبوح همرج دسج ىلا« جونو تأطل لا ثد. ةممئار نمرثأ هيف سبل ةيزعلا اينالاةأ سما
 يدنا اود وسفك دشات و دنك اتسا تحادنادنك سنه ىو ةغيفم لان اطلس

 ىلاعلا طئاملا لاذ بناجاوبهذيتح اع طئام ىلءادتك دتمكل اذاتسأ ىيردعت (ينعلا
 ىتسح ىلاملا فاطا مرح طئام ىنعاد :كىئرل اذ ات ىيرابندلا نانو نمار را
 | لكل نا ىوذ ىلع همراحتوأ هل ادو د ىلاعلا طئاخلاو هيفام لع اوملطاو هسيلعاو دع«
 دارأ اذانشامرسمل طئاملاك ةبم 10 هءراحهللا ىح فارالأ ىح كلم

 نكسحنو اهروهظ نم توربلا وأ سولو ىلاعت لو بح هدب رط لو ددحأ
 ايلخدي بابا يب ضر اجاربأ نمتورلا اونأو قتانمربلا
 ناك ةرخآلا عبص هيلع ملط هللا كلمىف فرصنو ب هو صو مالكه هاهو دحرزو اغا ماب نم
 وجار لانركيدىاجط ىم صرربالا عمدو#تاطل لا لاس نم دتلعال هلاذتمر مويرمالا

 ايار[ ل ع نم مش نامل ةسم الا .مكبلأ[ يتلا ) هي درف تيه اشدزخم 2 .تدكودر درك وو
 قي رهو ديسردزخعرد بت دزدزايفن »اك + هلرظنالىذلادرقل كلا ذنزخ لحما دم لا

 شع و ابحت برشروفل ا ىلع بات" ١١ىأ بنل! ب راض (ينعلا) يهديك ى لبسا دزخعزا

 سطع ةعتمأ نزخا نمسك َموَدْلا2َ وَ داو لكدع. نزلا ىلا ل سوو طئامحلا

 موغلاكئارا(ينمملا) يتغتددرك تاهو هدر موق « تنزىاهرهركوتشب دزورز
 ”افدنالا اوامفروذلا ىل_ءو ةريبك قراردبو ,نأو رين

 ةءيرشلا طئاس قرعنو 'ةعب :ب رطااوأةعب رشاارهأ طوف ناكر»

 ههه ىو هرتخأربل» ءاضرالىذلا هللا نزح نء مارا عااذ+ا ىف
 ةنامءىأرتاطلسلااذو (ىنملا] «تاشءاروءاسي و مانو يح ٠ ناش اكلم ديد نهم

 ديزمار شب رخو ىرتنم مهر طر م المو مهتوةنو مهلبح ىأرو صوسللالزانم
 قرس ءسفنبن اطل لاو (ىنعملا) يت "رس تا تفكر ناويدردزو روتثك ل ابساشب زا

 حيل ىرجاتودنلو م نايعالم] .ارام كح اسؤلا و ةزخم ىلا عيجرو صوصلللا طسو نم هش
 رك" ارنا هزد هك 6 تم ناكب> .:هرس دة شك ناورضإو ىع صردمللا

 ب هذفهيماوأ ذاغنا ىلع مادقالاّ 1 نيمدةملا ىراكسلا هركسعماسر رع دعت (ىنعلا)
 نانءازملامويةاسعلا لاح انكمو م طب رو مسيلعاو :ر صرمللاةنكمأ ىلا نيعرسم



 عمل
 ٠ دمك ناوبدىوسهتس تسدإل ىواثم دادس طالغةكئالءاجلع وش ىلاعت هللا

 اواحسسو ناوبدلا بناب مجاوتأ صو هللا كفنو (ىندملا) هيدن هش نازرل دوخ ناب بي
 :شي هدانا كنوسإ» ىرتشم ةسايسلاب مهحاو رأ قهزتنأ فوخ نم نينا جر

 ناطاسلاتذئ مادا اوفقو املصو هلل ل0:و (ىنءلا) يابو ءأثنادوبنا
 ةاسعلا لاا هوالبل مولابح اسمو امي د .ناكرملاكوءىذملا ناطل لاك اذو مهلحرأ ىلع

 ناو نويركم رخآلا عويلا فو وهمي الن كلو اين هلا ليل ىف مسهعم هاتان
 هلا ينل! لق مهحاو رأ يسن ىلاعتهتب ير ىلسعاو ردتولو ل لل ذنم
 ةىديدزور هب ىتخادخا مش هكرهربب شكت[ 9 ىونث» راشأ اذهلو نو ريك
 نارولنا لميلر ظن ىأ انيع يلم ىر نملك ىلعاليل ىلا صللاثلاذو(ىندملا) ب ىتتاثشب
 ىوتشم نع ابااهجو ىلع هرأرو مهر نيحدو#تناطا لا صوصالات مهنا ..يغلاراغ

 ناطالاىأر (ىعلا) 4 نب رقودركب ءودامايدوب هنبا تغكىديد تن :رارءاش

 انهةيسراغلافاكلاريكم درك ةيضاملا ةليآلا انعم ناك اذه هفنل هش: ىف لاغوت قا! ىلء
 هنآ ىرتم ليلا رئادد انهم ىبيك تف سو درك يثننبا ىل+ لبالاب اشي رقواعش تى نعم
 الاذو (يعلا) هب تسواشيتفتزا مهام تفرك اره تينإلا شب ر رد تيساخ نا دثح

 درجت اطلس ! نمدارملاناك اذانم سهأو هشيتةن ماده انطيقو ةيصامن نم مكه نيل ىذفلا
 ةساحلا كلت هلا نا نمىأ نساح او محول ىنعم ىلإ !نوكينم العو لج برلا ب اشخ
 مرحلا هدرعل لوي ىل اعق هنالهللا قرم ىف نكرصت مالك نا ءاضملَنمرمتك قع دارأ اذا
 هاكر «عرجال شعشجدوب هش فراعإو ىم ةلذفارفغأ كلل 1بلطلا ىسدقلا هيد ف
 .تناكسح امارس ةفرعو اليلءآرىذفلا لاذر (ىنءلا) يما بل تفرعمزا
 ارمرشك » ع ارد هاون ىلرتنو ةةشععت ناطل اب ةةر عملا نممرج الن اطا لاي

 مهل لاق هللا, فراعلا لاذو (ينعلا] يب دوت شى نامرمسو ديد ىئامل ف 5 دويءاشنبا مكعم

 نءفوكيام) ةلداسحلا ةروسف ىلا عت هلا لاقي :رسمعسو ال ءةىأرضاطل لا انه مكفيوهو ا

 انج ة وق ىومت نمو ةيسضرأ ةيلغسو ةيناوبحو ةبنابنو ةين دعمتؤف ىوجف ىأ (ةئالا ىرمخ
 أوهالاة-خالو) ةيمكملا طقتلاب نمد (ميهسباررعالا) ةيئام ةيولع ةيلععو ةيكسمل ءوا

 كاذنمىفدأالو) راهظالابمب.داسوهالا ةممللا ماوس ىوخالوىأ (مهم داس
 ىلاقلا»اطغلا ف ء[دنع (ةءايقلا موياولعامب مهبنيمت اوك افنبأ موعموهالارتك أ الو

 نخانودعشي ور هامايبشلح ٠ تخانشارءشبشدربهر سس مشح إو كم
 ارانأرم دامو هىذلا ههحوب ليلا ةلجو اليلناطلسلا تءهنواقي رطثبا ,أىنبع (يعلا)

 ةنيقملان اطلاعي رط دواي: فازبل ف ىو رزيه موتا لوشهناكة سبحنو اةشه



 مهاوي اردوخ ثنا ىونثم ابنا بل ة-جيف هتحأو هتسوفوهتارمو
 عقشأر ىاسنأو ىتأ هنمباه أ ةفراملاءذهدعب (ىدعلا) مرره هفراعزننادركت
 مثجوو قرتثم هلع ض رعب الوايت هليل ىف هفراعلا دبه نمادبأ هوجو رؤديالءال ميغ
 هنالءافراملارظ (ىنعملا) ينرع مارهب ره دساي و دبك « نوكودرهنامانادفراع

 نيطال-نءناطل مسا مارهف ةريصنو نوعنأطاسو مارهب لكلا بن فا ىفهالزينوكل اناء
 ةراعم يطالا نا طلسهب رعمهل ىذلاوهفراعلاو ناطاس لك ىل_ه قلطأ اين

 هنو فسم او ئسملا نم نوثمأي وابن هلا ىف نوقز رب هينينوكلا نمآ نا <كسصا زهلوايذلا
 ىوتنم نيرادلا فاجن بل _بوتيىخلانامأ هللا لو برفع اك ىقعلا ف باذسعلا نمدونمأي
 هللا ىف هادم نان (ىعلاز ب دوبغازاموا ملح لحجز هك ٠ هويرغأا :مناتدن از

 يق امورصبلا غارأم تراس ف عت هن ةيئارلا هتيم نال غاب وغا دلك اعيفشنأك لبو هسياع
 اهلا تفلب لو توكل !بئارغ ىأر هان رئاكدلا له لاعبة ثناكا نب و ىلاست هللاربغل

 (ىدملا) هيديم|شدويوزودويؤحرطلا ه ديشت د وجم هكايندبشردإلا ىوشم
 ىامتدثم همأو هتلر ان ل سو هيلع هنلا يلي لوسرلاو ب :وب وسم سعت |اسندهلا ليل ف

 ثاذها سعت نوكل اينافا لبل مالوش اكس عملا ىه:عمانيداارسكيديشلا نا

 مازاو» ىرتم ىلامنهق ارا: كاك اسالكم ا لور تاغنقا عدملو سانلا

 لوسرلا كاذو (ىملا) م تناشربد لبرج «غادب» .٠ تنايهمرم- شما

 الا ذوةلاما هذهل هلوسو بدت وتلا مالي حيت لأ نم اشبع ثدحو لو هيله هللا ىف
 بس كف الرد -ثلح رن مأ هوغب ملا خهتلا نان ليئارمهغطرلو مهب لءآر ىذل ااا

 ةلغنأت ودول لانو ليئاربج ءارام قطر حدب لسكتو ارو باطما 0 ١

 م دشرإب ىهنن ردواددركه دشكق حهمرسدك ار ىجتا مو ىو تقرت الة وطخرا
 دشراا مقبلا لا ةهلالج اريل كم نم الك مينننيمب ل قحاب عدا قيتفلا ىلع (ىنعملا)

 اهردبب وارؤ إل ىم هب رعملو هيلع هللا ىف هللا لوسر لاموهأك اهنباّردنوكي ديا دهلاو

 نوكيا نكردلا ىلءايلاع نوكيهرؤن مرجال(ىعملا) يي دوشبلا اطار بواطم دانيت هدونبلاغ
 ةنالمهدوجو ىرارد لس بلاغ رونو متيردوهو ىراردءابننالا جدا بولطاابااط

 مدان دهاشادست شءا رجال ٠ دابعلا ماهم شا وبر ظن

 همس ىلابعتتلا عسر مرححال هرظن ىف هه ادابع تام افمتيرأ <روتلا الاب و (ىتملا)

 مهل |تايرأ ىلع (ادسهاش الائلسرأاناىنلا اميآاب) بازحالا روس ةوذبا دهاشا
 (<ذاب) تعاه ىل(هللاىلا ايعادو) رانلاب د ةنملاب كد

 ىأهنيب .وبح ىلاريشي نيالا م لأتنما
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 لا تس سسسس1سس1 اذهل
 فسويأتل ادها مو ةس وبحن'تعئساتلا .دوحولا ملام ىفا ماعلا ممكن
 ايعادونافافلا نياملابالايذنو انلاجةي ورينيبلاطلا نيسب لاند ايعلارشنمو

 تا ىرشم هللاىلاةيادهلاب اريثم اجار موشن ةاباننب 1
 نالد_هاشلاةل1 (ىندعملا) ميري ركرم راد شزبخ ب

 .*ب قفا ره أ كال اذ نال غبن اكهغلبتو هقحبو هاك ْئشلا رنا + ورلا عب رس نيدو
 ارارذ رسل الل الامئاَق هدوجو يف امهو ةئيعد رظو
 رك » ىرششم ادومعام ةمثلب ر لا ,ًأىمع كل نهب دمعت لوألا نمو ىلامت هللا لاق
 عدم نولأ ماقأواو (ىدعلا) هيدتك د هاش بناج ىضات شوك و هدزرب رس حم دمنارازه
  ىماوأ صو هيف لصتلاو ىلاملا بإب رأمهاضتولىأ دهاشلا بناج هنذأ ىماقلا الفلا أر
 بناه _همسةقيقلا ىناقر هلة ذلاسلا مسالاو لسرلا صوصخ ىفو هبه اونو ىلاعت هللا
 أمك انلم + كللكر ىلاسعت هالات هّةرالاو هلبةقئاو تا دهاشلا
 1 5 موكحردارن مانو ىم اديه مكيذع لوسرلا نوكيو سأنلا
 مالك ام -اوهواذه مسهف مهموكح تةر اضل: .(ينالا) م تدنشو رمشجود
 ماس هءالكنأك اذملو نتعلا ةلزنع ىشافلل امهركتوو :يياثع امهل يده امل نالدوهتلا
 2١ ع طرغالءس ا! ناعهنالرظنا ١

 : .(يننصملا) ع تساءددرسضرغ
 تةءمأ ناو ارسض رخال يم لاهم هلىأر دهاشلا كلاذ تال

3 

 بسلا لاذ نِمدها

 أرمسو ةةيم> ا أرامسجالنيديعلا ةلزخسم ىضاةنلاناكذ نيترونم نيئول ان نيتدع لسشمىضاشلل
 ةلزنم هنالوملا ماّدق دهاش ىتاثراورأ ناك ايد: لاكلا ىفنلاسل نان ضرغال,ءاد_هاشام
 م ضرغارلدةديدد-تاهدرب ه ضرغام! تسهديدىم دمؤط ىوشم نمل علا نانا
 هنده اثمنال ضرغلاب نكللارهاطرسلا ىاردهاثلالثم ىعدملا لاذ تاكو لو (ىتسعملا)
 نيم ىبعأ حمطلانالإ اهب الا نيما ضرغلا نوكي رمد ىلعةدئاع ىفا_نلا ضر فلاب
 املا هتلادب»يل نمتااذهفوىعذلالرتر بلو دهاشلالوة لبا هلو ىلا بل
 صالخابالا هللا ىلا لو سولا هلرسسي الف املا ةرغنالعدموهف مب ركنا ههجولا
 (ىف )6 ىو ثدهاشر ىراذكب ضرغان «ىوش د ءازون ءكد ءارخ ىمه قحط ىع نلملا
 كلرتترلاذا يعي ادهاشنوكتو ضرغلا رن: ىنح ادهازنوكش ناك ثم باظي قمل اها

 دريد ديراب شرغتبك » ىو لاتاذاولوةدهاشلا بترا لستالفا
 انانحذوأ الونيعلل ص ارغالاهذ_هنال (ينءلا) يب

 أرظنلا نء اهترتس باط اك بام ني هلةين اسما ت
 سس بلا

 انروكحما



 عم

 سبام ةةيغا ىلا ةرملاثنوكنالو:دها ث نوكنالا كر ثتإلاةاناهلا تنفنل ا اهنوكملا
 ضارغالا با سدعت (ىنعملا) مصب وىمعتءاشالا لح و مرو ممل ابار ةج» نيم

 ةريثكلا لاومالابىأ ةلمهملا“ ارارسكسسي مرلاو *!ايلارسكب مطلاب ةلمأجا ىر
 هلع اقل فاضمر دصس بح نأ ىف _عمصي و ىمنسإ

 م ىو هيلع فوطعءمصن و هريخ ىمعي وأ دسم اذه مقو هر
 سهما (ىنسعلا) مام ىريداقماررتخا ششي و. هاش ىرؤعنوح
 /انماهتجترامو راش دنع ضاق يحال رورو هيلع هلام هلق ف عشوو

 (ينعلا) هبار رافكر نيم حو ررعس ٠ ايداسا باج دامه سو ىو مودسصملا
 حو ررسئأ .ئأرو رونلا لاذ بيس باجالب رارسالا ىأوب أرد

 هب ىدآحورززتداهبث سن ٠ ىمس خر جردوارؤح نمز ردو ىرتنم رفاكلاو نمؤلل
 يىتااىدآلاج ورشال ىدآلاحو رن .ح هن سيل اعلا كلا فوض رالا ف (ينملا)

 ريهام ءذعن ريثكىسلالا عنصلا نان ةريهم مذ سانل لوغعو تاغ ىف
 لافت ةوقهيلع ده و ناسنالا حو رنمخأ دلو ىفخخأ هضعب و

 م دركر هم ررها نمار حور رهب:ةؤهَرح ساب و بطرزادرك بط وتتم فحو ر نم
 حورلل لعج نكسا باسصحلا ىبأ هوَ امي وأذا او بملرلا نم تفالعو زج اا دعب (ىنسعللا)
 لو ىف ررخأ ن مح ورلا لف ح ورلا نع نولشسلسب و ىلا عت ١لانامتخوارسهم ىف رم أ نم

 مهربخ أ وادوهلا كلر وبلا لوسرل! أر وول رتتتلا نب هئاردس عيشلا لاذ
 ناديدوج سب 9: ىوتشم مهداَدَعَتسأمدعل فر سمأ نم مهل لوغي ناهقلا هلعأف هوبذ

 اهنأرعوراكاتناا نس (ينعلا) :زمج عيه دامت ناهي ورب سد هزيزع مثجارعود
 أري زعلاةلزنعوه ىذا نان ادبأ ىنخئثاجاع قسرف دسابتأرززي

 قلطسدم اشو ىع ئن هنبع ىل١ فض لو ح ررلا ألا ئىأر نينوكلا ناطاسو د
 هللا حورلادهاشىذلاو (ىضلا) ب عادصرمزاسخب دك دنكشب عازر هرددوب

 |وهودوعيو عاد ص لكرامخر كي مالك قاطم هاش ةموصم او عازنلا وهف ل سو ءلع
 ىرتثم ىوع دا نم مصخلاغ رغب هناهجوب مكحصو ضارغالا عي نم* ىر وع دفا لصف يف
 (ينلا] « تسود ملحو رني زت-ادمدعأات ه تسران[دهاشو ث ل دع ح مانو
 نيعةلزنج لدعلا دهاشناهجولا اذ_ه سر مزالو هقتالل دعا دهاشلاو لداعهقا مسا
 رك و ارو درددوب ل وحر اقتمو ىم لماع ده اهل مزاللداعلا مك املا نالبوبحلا
 تيل ايفان باقلا نحلار ا ,ظنم رح آلاو ابندلا ىف (ىنمملا) ارماثديادهاشثردرظأ

 نم باطب او كانو مكلف ىلا رظنب نكلو مكاومأو مكر ومص فارظنيالهلانافي ىلا
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 أين اطالا ىأ ءاشلارظننالىلاهت هللاىو ام بح نم ىلاملعا ىأ ما! !بلذلا هدسبع
 ىو رارسالا عبشمو تاياخلارمظنوكيذ اسود فاس هبلةنارابتعاب حلا ىأ دهاشللا
 ىلاست فاىشع (ىنلا) يشب زاس» دربهج بادو « شي زاي دهاشرسو زح قدمو
 ةلم ل سأو ةيشملا هجول باج ناكملاونوا .انغأ عيمتلم امم ىأ هرس بعلدهاشو
 هئيدح ىف ىلاعتهثلالات ىل- نتنلا .ةلخ ىوف ىلص بسلا ءءانطما

 ةبحم طارفا لوي هاك فرعأل رانا ت فلفت فرعأ نا تيبحأف !يةةعازتك ”تنكىسدغلا
 هجوابا جت للا فتاكملاو نركسلا 1و! بي احا عما «تلماعبرسو راولالاو و الهلل

 3 ارق شعل راهماار ررمظلا لسأو نايم اودركلا اذه عاتطمارسن
 ,٠ انلردناتغك الو نازا سبط ىونش» مل-و ءيام هللاىفس بيب مانع

 ىأابزايدعاش لاتءاقلل!تقو بيلا كلاذ نم دعم (ىدعلا) هام زاب د هاش ارعم ب
 ىو !بويطرابحلسو هيلع هقلاىفس ناك ةالالف الات .امل ل الول هيد جارعملا ةليل انيمم
 ىلءءاضملا اذه (ىنمملا) دوش مكاس<دهاشاشةرب ه دوب مادي انناو
 ءرك ذىشاقلا ىنعمءاشعلاواشةلا ىلءأك ا دهاتلا نركيالزأ ام تركي ياو نسحلا
 هتموكح فار رايته ارفاكسلاو, نمو ىل-هاك اس ناكوتو ينابغلا لوذب هاك ةغلابلا ر دس لاب

 ٠٠ اشةريماشنآري سادشإلل ىونثم هنا دز اان يو هلال بيس دودياع
 نر و ىسولالا أفلا كلا ذرمسأراص "ا اًهغلاريعا(ىيب ال ةبادطق سمين مثجاك .ئاشابداش
 ةقفارم هتدارا نوكسا ىسولالاءاضةلاريسأر اس . لو هيل هلى لس لو راو هو ءاضةلاريمأ

 ىما١ىفآلءاضرنالةرورسمنوكترر رونلا ةعيب مس نيع ىضت ماب لاما ذهلو ىلاعت
 فوذوم همكحو ىل امته ؤاضفو لدع دهان لنوك-ا ىلاعتهئ اهب ديمو ىلا صنهنلاءاضرو«
 تساوخرد سبفورعمز افرام ىو هلاب وبحتو الا :وهظ هكر ناكر
 الئاناريثك ف ورعلا نم با فراعلا (ىنماا) يدرب مركرهاوتامبيقرىاك درك

 ىلاعت ةوتىوف ىلع لاوحالا عسبجج ىفو :نالعل اورم لا فو دربلاو رحلا ىف انينقر تنأ
 مريخ نال: تاهتراشإزا م رثرريخرشاوامربشمىاظكم اييفروكيلم داك هلل هلل

 انبفرتةرانئاراشا نربسخ الب انسولق ن كلاي ريشمرشلاو ريكخا ىف بداب
 هيلا برفأ نخودبجلا لك ىف ةراتان1لوقتف ىساغلا نع

 1ناةردقلاتاسل نع لانو مرجلا صلخأ ىلا ةيعللا لب رت صوصللا
 . بشرزو رمازالانأرب ,ىاط ونش لا لاشتع رضنمم بيلا ةء زر عردغبال



 اة و راننعأ طاب ر راس ءارئالنمغو اراغوالملا ارب رينماي (ىمعلا) مي ببسديدهدثامأ
 اهمشجلا هش ىع تب قو لولاك ناد نع اناه ذىتسح ببسأ ١

 ةزات .نيعالارثاسنم تراس نبع (ينعلا)# دعب ,.
 لاقجارعملا بل «-اريونيعب لسو هيلعهلاىل_ه مترج ايميل سهلا

 برغلا ناك ذا ىفطملاىوس .» هفوقلءارتابن لاف نيعالف ه ةموظنما ديت ىف ىفابيالا
 نالوت اوف ةظقل لاح فر اصاالا ابنا ىاعتهلاةيز رزولسعلاء-راشات .٠ انا

 اهتز ركن أعلا ىفاناو هيف فلتال احل اذازا ازاوملا ليلدره جارعملا ةيل لو
 ةرئراا 0 هلاقنميو 0

 ياقلب لجمع نيك بل ل فرقا 9 د

 قابلا ىرتال كلام لاقو ايندقلا ىلع هولبتجتو وه محلا كانر امنالا كره اليلاعت وق

 انالافم نيدلا جانبشلا مالكا كنك يلا ءَ
0 

 0-0 لع هلا ىف سىنالآلا تب 7 ومو قاما

 تايلذنال هي وأن نكسموف مسناو ىونتلانيدلاءال_هلاقو ةبلعلا نامامااىوذ ضعباو
 ناكةاامهع هلاىشر رم نبا نم لقفم لهصا له ىو دهاثلاكبثاغلا لمت لاو الا

 كلذ هللا ىرئاتك لامةرسعئلا اكشن هيلع درو ناسنا هيلغ لف تيبلا لوح بقوطو
 (ىنعملا) م همامتاىفربلا اكسب «ىمىاتآدوب رتفورعمفطل ىوتشمناكملا
 ناكءمامتاف رسل لاك ناك اذك مالا ناك ؛ذان كناسحاوكلفطل ةلاملا كلت ىمجانو
 كناحا 00 اخ اقلألا

 (ينلا) هه دمر ودارهديدتب رقناج ه هدمىر رعجهمز و راربثرابإل ىوتتم



 جوررلا طءغالو:رخآلا ىف اناره سبة دلا ليل ىف تاعاطلا بم_:كلةيد_ىل طمتالسهلااب
 دونك ئدس هساخ ه لاكنو دردابت بك ون دعم ط ىونشمأ دعا ذه ىف كلب رفتأر هلا
 اذا صرصملا ىلع اذه ىأ لاك نو ءجو وتو..كلفأ :و كد عتنال(ىنمملا) «لاسولا دعب

 كلاسودميلاكستتاوعجولاب وه ىذقا تولاك قلطملا لد نات لاسولا دعب دعت ناك
 تاسدددكت 1 » ى2.دادةلا طرخ نمبع ه1 لاسولاةادعب دعبل نان ابن دلاليليف
 الو ري لدمجتال ل ةرىذفلا الاذوإ (ىنمال) يشأ رينز بآ ه شا ,ديدات نكك

 ءاملا املعمرارووظلاو اهل اووثذلاتدجورءالا نم 5

 هو را لس كاصءاذا هنع اوعفرئالتاعاطلاب لاح هل ترسب نم لكى نمي تتح ر ءام نم! وعيشأو

 « شو رر دياب االمدركسن نمط ىوتثمءافلاو ودنا اه ديلإب ىنع  نانل ةطلو لترحر مام نم
 ىلع باه ف1 ىأشوراا ىف لمت! لان سهلا و (ىنتملا) » :شاخ رد ىلاراال مه نكموت
 [راد_ةءابفتطتحاليةالابملامدمتالاملاو لاوغالار لاعمالاو تاعاطلا نمهيىتماام

 سخن هسسأ نديلخ نمر دصم مسا شلح او الابل مدعاضب أل عفتالر شلل ىفثن اف ىعسو
 !ءلابم نكن ملت يح نما.1أالو اهجو ىطمنالين:ةجاهو ىذالاو ةحارملا عمجو و لوشلا

 رابكي وادكن ه دصإاروادوخ ىو رزان ديييخإل ىوتشم ىبف طل او ىنبحرالب ىف
 ةيمالوجوىأر ىذلا اذا دعبل وجون كتهيهذبالت قو لك (ىنعللا) هي ديدوتىو رآ
 م 57 الا هباس:اللزالا يف نبات ا يحوي مكى ذفإَيسيْل اطعم وسو تسلا لاعيف

 لريسف هج وو ر برا( يعملا)
 هللا ىولم ؛لك ةةيفملارابتءابألةءابقا موب هءاذمو مولا لغراس هيلا تا

 هللاالخ ا ئثلك الأ ٠ ديبل ةكرعاشلا اهلأثا قدم سو ءبلع هللا لس لاقالملو للاي

 يارالملاب لإ هكنازم دشرم دنباغىردلا للاب ىر م لئازتلامم ال معترك «لطلاب
 :ىدشرا سم رملاب هنا يوسام عمبح (ىنعلا) ميدشك
 نظن (ىناي وحلا قب رط مسْهم فر وظإ ىكل مسهلعداقعالا قيلب الر ط(.هتاالخام ضرفول

 بس قدسلاو نيلط ابا ابصسي لطابلا نال م دغلا ه :مسهنالم-مم ضرعاو مهنا ١
 تارك دوج قي رهار دوت سفخج و تساعمو ضرا نير الاكءرذ لذوى ب يتداصلا
 انووك ه-ذملابهم دحار لك تادوجوملاىأ ةرذةرذ ءاسمسلاو ضرالا هذه نعل
 هتارذوملاعلا تادوجوم نم ددح اوك ىندعي بذملااب رلاو نثلا مسا هكسلا نان بذا ىأ
 .٠ رقت #اند كى ار نان .دعمؤو ىونم ةمايقلا مويىلا ةبقابةلاح ا هلهو هدف بذاج
 ينلا ةرارحاو نطبلارفتس مى ازيا با 11 (ىنحملا) 6 رك قتارا دك
 بانج مدج9 ىولل ةيضحأ .نال ديك! ارقتسم ىلا املا يذت دبكسلا ف ىه



 اوه نما 1 يكرر هايد . ىرتكمىا 5-0
 نيب ذ اهلا نم نب زجاعلا صلخت نا ىنثالنب ل .لمبران تاتو فنا
 كلامي رمت ةنولا مهل ناب مهلا أو مه نأ ني .ىرتشاهللاناىلامآ ةوتىول ىلد
 مر دب آردف بشرا دوبمكسن . يا 00 ىوتم لاقنةستلا
 هاف كلاذر باص لا ىلا ناشطملا سون ثم اطلسلا ىلا ههجو مفر ىأ ءمجويفأ (ىنملا)
 هقيمدتبو تاطالاب هقنرامءردقلا يا ,اطاس ار ديل ايداوأف هكساامو ردبلا قئالردقلا
 لبا ىف ىلا هت هماس هد_هاشم دعب هقا ديجإش نملك لوغب هاك ممظ مر |بدعاب ردقلا لباب
 ةليظملاةلسمللا فدو ئناطل لا ىأر دلك امشلاو باذدلا نما فور دبل اىفال ناك اسندلا

 اينالا لملف ةرمصبلارمهسهتلا ةده اتينا للا دان هو هتسابس نم اخو راها ىف :
 ناآدوبو ا ناجو تاب رينو »ف ىرنث تاعك لك شار بعسأو ردغااةليا نم ملم اوزمأ
 ه-ورو هءاساناطللا فراغ اقل (يثعا 1 برك خاتسك دوواإوانآ هرا
 دم ةنالسم الم ادق الاوت أرملارفلكستلا مددنالئات4دوكي .ةثال ران اطاا 5|
 ,ىرتنابب اتق 5 « نيم دنبناج نوح منك امتنك 9 ىر لاش ةزتمناطلساا
 هن حو رلاثا ايكدومم باطل ساب (ىنعملا) 0

 ٠ ريس مونكم٠ثىا دشت[ت فوط ىوش» ةبرقعلا نما ار الا نمتوخاكت ,."ىربح و رلا سهشتنأ ةمابقلا مويدقاطاساب و لالغالاو ل السلا
 (تنولا الاذى ن اطلس موتكمهس أي( .(ىملا) ي يضفابتكىذإ

 كلت نكل هتيماشىرأو رمطأ مهملك (ىنلا) 4 انرتهتآ و در يدوخ ىتوساخىب رهز ىو ةنحاو ديا نم كد ينو رباب الرضا لم +
 | تاوظ ىع ةرخآلاب قلعتت البلا فراعملا لاحا ذو ميبتل ا تضل

 فرامل كلاو (ىنعملا) تسب وهيراسنوكنرسبسا' سارامتدرك اهرثه
 مم طع كال: بببوةلا طا ءذه ىلا انئلصوأ ىنعياانريشط را
 ليحانديج قرتهتآ ل ىم هيبشتلاةادأرا-تناىفعءهجويفع طتالاوهسأر لع رامألا



 ((ذهنا
 لبحث ديج ف ىعملاف فرامل كيا (ىتدملا) مددماهق نازتسيئندضزو د ه دسم
 و ب يا ا :ى
 ىلاعتلاقهرابكستسا ىسناكن "نمر لأ, مآ ناطشلا زل ار اخ لساو نيدملا مهنا
 .ناك اشي ىوملاب ةيهول الا ىو عدو ني رفاكملا نمناكو ريك تساو ىبأ
 شوخ نآتيساخنامهزجإل ىوتشم لذنملبح فئاطللا ىلع لو اطن هاذا رك نع
 هساوح ألا ألا :ريغ نءاذك (ىنعلا) يك سانشناطاسوا مدح دب كه ساوح

 الا ةمان سنس
 ةرعصبلا ارب رسب ملو مكعموهو ىلا عتةوقرك ذنيإل هنال تولادتع

 ريغ ٠ دوبهارلرغ هجاهرته نك قوم ةرخآلاو ايندملا فهعفن ىريل ءد_هاشيرلو
 لوفتراساهعيج صوصللا ات فراعملا كلو ( ومملا) جدوي ءاك [هشزوكى مدح
 نم لكعرجالناطاسلا نم ةربسبثناكىتلا نيعلا كتم ىلا عنها ىف الو مولا ب رسملا
 قده اشيل ايناف ايف هدهاشي نم .لكواذ سلا ىلا ةرخأ ارايندلا ف لموتاطل_١ادهاشأ
 لطاو ىمعأ ةرخآلا وهف ىمعأ هذه نكن مو ليش ارسا ىنب و وس ىف ىلاعأ هللا لاق ةرخآألا
 (ىنعملا] كب راظنهش ورب شدوببشداك ع رع رو ردم[ ىوزا عرشارءاش 9 ىع البس
 كف ليلا ف ناطل لا ىلع هرظتراس هال ١ يب رظالابحاس نمء اي ناطا أ
 ةزمىلاعتهللانءقلب ةمايقل !موياذك َتاَمَدلاَرَ احن طا لا نم 4ناك تاوبدلا مويتا
 طنل مقربه ىشضم اغا ىلاعن ةوغأر قت 1 منبالاق الابل اليل ف ىلاعت هقارسنأ نم
 نم ىدخ و ىضبهفانا اذهب معقءاملعلاهدابع نم هلوقنم*املعلا بسن ةلالجلا
 ءاشزاماك ؟يكسناو إو ىرشم ناويدلا ىمج انهرا ءامزكو ةشمولاعلا فراعلا
 دادو نمريسيلابلكلا كاذو (ينسلا ى كسدرخ « دادو
 بولغلا لها بحت نأ 4ل وت ىأ فهكيل !لهأ بلك بل « لع عت نا هىئالا ناطا لا
 اوك هدوبوكبن مهشوكردتيساخو ىوشم مول مداختاو هللا ةياجر ام ىف نوثك اسلا مهف
 < بيم , ظةيتنامنانةغيطاو ةنسحاشب|نذالا ف ةيصاخا (ىنعلا) هيدوبك اريشزال هالنابب

 قع نذأ ىفدحاوا ناك اذا لوا فراعا ارا نم عفنا !ذلهو عسبسلا
 تو نم اهمالكو س فنا تو سري اذسهف مهءبتو بولقلا لجأ باب فم دخو ةيصاخو ةفرعم
 هنال فرامملانس> [ةقرعلاورغولا اذهو مكعمود هو ىلاعت ةوقرسإ ب وةقيفملا عبس مالكو
 هلكمهنااهطسواو اهالعا اًذهو ابندلا لمل ىف هبل .دهاشي وها ةفرعمىلص ردسمت
 لهأ بلك ة باش مهلناكب ولفلا ل هالهشد + نكيلةرامالا هفةنُبيخ نم ص الملا
 نس ىوننم هزه“ وهن عدي وبولقلا الك مت هنا اهانداو هرب املاع فهكسلا |

 باكل توم

 ب
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 ناك ادييلكلا (ىنعلا) م ناهشزيخ ب شز هو ضرضب ه نابسأب نوح ب ششسرادسوح
 ناك اذاىثعب ليل نيا !ةيونعمل نمط ال ! نمر الينوكنألا رام اكرم :ربقلا قانا

 مع سحو مهملجب ةي رطلا نيط الس نمرمخ الد نوكمال تاعاهلللبللا فاما سراخلا<
 نأ لهي وىلاعتةثلاروسرطني هنأت نمؤملا ةسا اراوقا قرف لع سه رافبأ
 هج ىوتم يملاللا ناطلسا .اريبخ مسهبسي نوكي و ةحلصمل ايزل

 ن رعاة نا كابا (ىنعللا)

 نويم الملا ىنسعملا زها لوفي سهرنا لع كافع ليت نال قئالل الد ةوهشل و مسالا
 ثان لحأو مهلاحرهاط رنا لب مهيهتو مهرغشو مهمولت نا كلاي اةهولوأ نم
 . دش ماندبدوخرابثلب واكره ىوشم مهتخ مت الكنوكسا مهرارسأو
 مسالا بلش بيلي المسال لأ نم استكمل (ىلا] دش او تس

 ب ١ ثلا لا ينوي اه هرا الفال احلام ذه ىنم نرمت نال
 جاراتز نما دوشات .٠ دنكسص شرات ءيسكر زاس ىا ,ىونشم ا

 جاراتلا نمانما نوكيىت> دوسا «ءايضىأ هان اراعست نإ ب هذربثك اب (ىتسعملا) هدزكو
 هاا وم بالا هب نا ءباوأ سيك داخل رشا ةركلاوبجاوهي

 مسن ا لاحلاو ماوعلاررمخب عالي الرغم الكم م و -ىف نوملكستب و سأننل

 'مهفرعبأل ىف ابق تك يلوأ ىس دقتلا هب د ىف ىف امن هلوق بسح

 وزان اكرغركأ

 3 هر و عا

 ادسقب رجاتلا اقوا يزن رهاوملا ثيتءايضو ةةلعشب ىتحرصلا ةنام لعالبل اهعشتو
 مجالا هاوجلارتدب رجاتلا ادع بهذت رقبلا تا نيمكملا نمج رض رهاو اذخأ
 لالا ىلعجرخ ان نو ديرذ لع مسا نايراكو ةصقلارخ آى ارصلا له برهي ركعمانيطلاو
 ذو ةريثكك ام هيلع عج و بهذو املع هطن رهماّدَ دادحلا هعضي ناك ىذلا دلل اوه

 ٠ دروازهع زارهركق اراك ف ىو ريدفتلا ممللا ىلعركعما بطلا ف طع دوسالا نيطلاو ميلا

 ىأج رسملاق هعشبو روج هعمو فأي صار (ىنلا مهرج شدا «جصر هئادهنب
 ديوس طغت ٠ بآراكرهركر ْو عامشرد» قوشمءفارطأ ىف رو يرلا
 |عافأو نسو-١اولبنسلا ىرير صوم ار ؤر عامشب ىرصلازغبلا الاذو(ىنعملا) «بانش
 'ىاراك : تكن نازإو ىوت» رينعلا هالضف نوكستو رولا ىلا .رب ىح ةلامع نيحاي للا

 انوكتىرصيارغبلا بسلا اذهب و( ىنعلا) حب تسارفولبنو سكر ءانخ « تسربنع
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 انديسسهراتخا لالا لوغلا كسلا ةوكسملا لسح !وا !ىل هيلي وصلا ىف هيقليليبلاوأ .ءلاج ومهذخأب هعنطصي ىذفلا درزعلاو ةلخأايباثساناويح طيح رع فارطأ ىف قل هللاناىرخ !ذءاو رونيحاب رلاو رفولينلاو سحرفلاءءاذغو هتوق نال اريثعهنالمضف
 توقدشايمكرهإو ىرتث لاققراشأ اذهلو اغيظن ةرك امدوك نراهم بيسرانالومو
 ,زدؤ انو متو فناكن ملك (ىنسعملا] «لالحرص-شيلزاديازتنوح ٠ لالجرؤرا
 9 :نم دولوماو دلي لب لالخلارصسل اهتفش نءدلب الئشىال الخلا
 رار طظنت أ ابنامورانوق لاك هبقو بلغلاو حورل بها نءلكو
 ٠ لفن شتسيحورو زنوج هكر هإ» ىونشم هي .املكل | لالط ارصتلا نان
 تيب نوكبالئم ىالالغت لمتلا لس ىسول ال  ىحولا هل ناكنم. لك (ىنعلا) ب لسعرب .وأةناج
 بارششل !ىلع هك ختي ىذفاردو لشن عج فاقلا متفونونلا مضي لفنلاو لهلابأولمهيلق
 ئيدىال ةراشا هبلغل او ذسمغ ىمولالا ىحولا 4ناكن م لك لوغب هناك ءاذغنل هو راعتسا مت

 ددركن اهك ان هرغبترهوكرؤيرددرحيى ف ىوشم ىف ام ادجتوةفرعم ا لعن هبلف لدي
 نركي روفلا لع كري ردو ارونبرصلالجياسقرغبلا كاذ (ىعلا) م ررودرهوكز
 ذ نخيل نكمكلا قاف ىافارجانلاقأي ىتح (ىدملا) مب ءاكءزنسو جرم ير ان دوشان هءايس مل دهر درب رجال ى>.سهولجا لاذ نمدعبلا دئازرغبلا لاذ

 قوم نمرحانلا دعب (ىنسعلا] ا« تفي اشإلاَوخّرم داو حذاك
 ىم رسيلا لحام ىإ_هءمهطنيل .مدعرج انت ابلطي قبل اورشلا ىلع

 كاذ(ىتعلا) 03 .ردخاشردار ممخ نادك 8 ٠ جصدر ةدركواكت اراب تسيل
 ىأاجردهيرسف ىف مسللا لاذ روض تح ةمنيرشع جولا فوطب وهرهوج الرتب غبلا
 قايدمب همآ ماني ررجاتلاتادجو نمامورحبنوكبرو ا ىأرك فارغبلا لاذداا (ينملا)6 رعكدمداغاك اجخآدبا «. ضراكءدرك د مؤوزا نوجإو وتم هك
 وادزي ركب يطز سب م راوه اشرد قوف دنببمل ف ىم رشر !هينعشو ىذلا لحل الاذف
 .دوسالا نيطلا نمسا ريدي دوسالانمطلاو ملل (منبل اارمملا ري(ىنعلا) زارت سلبا
 ءامعف مساو ىبعأ نطلا تم نم هنن اطفو همل قرثك خم .سيااباتال (ىنءلا) مب تسر هوك لك رومك ظلاد كرك « تسركوروكنيطةمزا سيل تاك ف ىو رارسالاو ةفرعلاوةبحغلاو ..هوحوهو هتشرو :لارهوملا ني ور مدعل مدانيط نم علل سيلب رار ذك"
 مما ان: لاق رانلا ىلءنيطلا فرسثعمإلوةرافخ ابديطلا نم قولضعلا ظن ةنوك
 ا نيط نم هتعاخو راند

 .هلمر
 |رغاظلر ظني ةمطاارغب ل احا ذهور هوح ا نيطل اى نا ملعب ىت



 درك زا-غزاه ضي د -ودارشاب دنكذا اوطبها ط ىم نمياارهوج نم لفغب و نطل
 بن -حاو رالا لومي «اكت دب ا ضيضح ف حورلا ىراوطبها (ىعلا) م ضيحمتتآ م ورحم
 وهي يب هلالا مالا اولا طوب ولا ثوساسلااملاعف اهءونور توهاللاملاع نم اه دسعب
 لاجرلا ض.- ىعوتلا ةيصحملاو اسنلاكة ال هل! نم هتمرح ةبسصماو ض.لاو ناي معلا
 ليم. نيزنايفريعاوط ىونلم صولملا لاك هللا ىلا ه-وتلا نعو ىلامتهفا ةدهاش ءنع
 لاذ نموزرمملا ذهن .*اةفرا(ىنمما) يلاج رلا ضبح ىوولا ناارقتا . لاشتازو

 لحوم ىذف اةم_طلا لع هي دارأ ةوليما ل ليغملاو لاجرلا ضيح ىوهلا نا اونا اغلا
 (ضرالا نمرار فلا : لا ضيضحوه ىذا لاغملاوأ لاو

 ليف! نمز ةعيبطل !ملاعفمونا نمارغتا ةغب وطلا ناوخ |! لوغي هاك ل
 ةالسسلا نممو رحم هىنتبلاو لاجرلا ضدح ىوولانا اولبع وذي ريشنلا

 م ند رد دون اهني لكن ن وت ديردا راب دنكفااوطبها» ىع قام رلاعرشتلاو ىنامورلا
 ديلا ىف حورلا نم ىأ نيطلاب ندملا رد نت :ىتح شدو ىف حورلا ىراوطب هاما( ىنملا)

 معي رجانلا(ىعلا) هي فواك لثرهدشتاديل+ لها ه ىراكن كيلو ناد شرحات ف ىوشم
 لكم اكبالو ىلغلا لها لعب وخلا زك و ىر زب لك ءايعبالو ندا ملا ندعااردا
 لأ نان نادجالا. قلعت ارثك_ا اهدار أون طااّيقاحولانعم ىبكر تف صوواك لكنا يطرخب
 الو راصقلا هردق له ,نادبالا ىف حورلار هوك اجت ههإ ير لوغي هاك هتعنوطص و وصلا
 هود فرعب الو نطلا ىف ثح بالزعاذكعَويوطَعلآَل ع الره | 1: ء:كلو ةعبباطلا ا|ل_هأ لعب
 اتلسانلارئاسو و انسنج نم ناك مانفرعب ٠ لاثو هو وذالا ملا !ذيفرميالدرواذاهاو
 6 تسي ركيد نب طزاهف شرهرك « تسب رهوكوا لدرغاكى كره ظاكم «نوركشم
 ءني_طازافت هرهو+ سولار يو يفاسناح ورىأر هوج هبلخ فوج لق نيط لك (ىدملا)
 |راصو ةيئااح لا نم ج رخ مث نيطلاو *املا نم بك مهنا , :و ةندبموةلادتل املا كل: ىأ

 اىوبستكم درو اذوللاي وقملاساالامجالا نم ايكممابناعو راندبوابن اروبامسج
 الاذو(ىسعملا) «تفاتنرب ردرب ىاملك تيعص» تفايئىر ويوح شر زكىلك ناد»
 هيلع ةوتىرش ىلعرشلا هرلملا نيطلا لاذ ةبصىطيملا رز اروي نمد ىذللا بطلا
 دقق أطخا نمر ىدنه ادد اس نف هرزن نم مولع شرت لملف نانا قا هللانا مالسلا
 ةيملالا|فرامملاىر اردج هولك مهدوجو نانءايلوآلاو“ايبنال رده, كول ملاىطلايدارأو ىو
 ام شومدرا هس ناياب نم نبا ىوتشم وا دياساولا ةب كاسم قطإ ة,ةرلاءذول ل صن ىذلاو

 كال فراعملاورارسالابقامتلا مالكتلا اذنه( مان شركردوج اهل, تهمل
 /1*ام لا دوه ىذا !عدم طق هعرمضن سلو همه اننذا قرهلا ةةام فاتر أ فضالة ءاهت

 نا ىوتنم "م



 (ع6)

 سو دب-ثكودوبوج بلردك ار زغسنآ شومنكندرك بلا ةصقب ندرك عودرإ
 اكلاذارأذلا كاذبا ةسقل عوج رلا داس ىفاذه مب رباه بارددوشرمخار زج«

 نك اسلاعدفشال نركيىح طم لا سأر بناب هبصتو رْْلاا ةفاح لبع ناك نان عدم شلا
 ىهتشرؤشعةتثرسنا »ىو هانا رزلا ةنام لعةبلاطل ارأذلا نمريخء الا
 لمأب طبللا بصق ثملار محم كلاذو (ىدعملا) هه دشرإب زج لصو ديمارب ٠ دشك
 (رافوه ىذفاىأ هنبحر بلقلا لم طبخت. دارآو د ترلار لفصل, نو سوملاعدشضأ !لاسو
 مديمدلدةمشورب دنت ىمداشرلا بأ -لاسو لب ةيوطعملا هيكل بح طبرةربسلا

 سأرالئاةرودب و بلغلا طبخ ىلع درضب انتو انةرو (ىنل ا) هيما درو [ث سديد تثررس دكه
 لددش ىرانوسههط ىم عدنشلا لاسووةبحاسم ىلا تاسوىأ ديل ىلا ءْتينأ طبمللا
 دوهشلال حو رئاوبلغلا كلاذو (ىلا) ميدومتيفو رنمهتشر رسان ه دوهئردهاجو
 دوخه ىرتم اهجويفارأ طبحلا ساري ةفاضلا ف عسفرلا طبملا ىأراتلاكر اظتنالاو
 هنوك ةلاسرأملاو (ىنعلا) ناكمدازشدربشوبراكشر» ٠ ناهك اند[ نيبلابارخ
 ناكملا كلاذنمهبهذأر هداطصول توملارهويكبلا نازن ءانأروذلا ىلع لاسولاءار و رسم
 نال( ىنملا) م« بارعتزازينزغمست بج .ماللار غزا شوماوهردمآر نوجإو ىء

 ةرو رضلاباوملا لص هبصمو نيبلا بار ةمظتهأ"[وهلا لع ىفأ بارغلا ببسب رأغل |
 ارأذلا لجرباطويرمنافرط طبخناال ابازغقتؤوجَ بصنع ادب حد فضلا را
 هعبتبارغل ابين 'اوملا ل _هرأقل ادم ماا عدششا لج باطوب م ناكرخآلا هفرطو
 عي عتاب هنا بلا بارش,ىعمو ضاس_ب وداوسهيفىدفايبارشلاوأبصسنمراسو عدفشلا
 دنع لومي ملسو هيلع هللا بسس ىنلاوناك !لولو عج ريووبسه ذفءاساارظنبل ههجواسمل

 مهزغجو غاز راقتمردشومإ» ىج ريغ الو لرمخالاربخالو كرم
 عدفضلاو نيبلابارغو هرؤغازلار ا ةثمىف رأذلا (ىنءلا همر دماب

 عيبصالا ف شي طبخ ةعترلا رهوملا لاتتزنأت طبملا فرط لسحر وقلعم ءاوهلاف
 عدشضلاو رأذلا نبي ى عت ةظنارلا|ل.دارأو غال طيأعا اذه «دارأو ةجاملا برك ذقتل
 (ىعلا) ميديسدركة ركهحارفازغح « ديكر ركمزا غاز د:دنك ىقلخ#» ىع

 بارغلا ديكو ركم نم نيب ماول اق طبخ لا فرطب العم عدمضلا اوأرو 'اوهلا ىف قلن ارظأ
 ىكيىازغج «٠ دريرردرشنوحر باردا دش نوجإ» ىوشن قاملاعدغشلا داس فيك
 نءعد هضا!فطخ فيكو لخدوءالاف بارغلازاس فيكو (ىعلا) جدوي غاز راكسش
 اوك «يو-كسن ؟ىارسنبا تاكىزغجإ» ىراثم كلاديص اا عدفضا !نأك فيكوءاسملا
 هلا ناساب مهل لات لخلا بهت ع دفضلاىأر الطف (ىنعلا) هب ىسع تح دوش ناب اىوح
 " هنت سل ل سس ال انك لع نس وح لس تس صال

 هزو



 نراقلمل نيرقلانال_هثملأ مزاللا ثةولاربغ ىف «ىف لا نراثو بحاسىذلل ةمئالة لماء ذه

 ىاديي وج كيننيشنمه ه. نافاس تحارب زاداغنىا 9 رشم لاقاذههلو ىدتذي

 ءاربك اياذك مالا تاك ذات .ثىرصغا.رءىف دا قيدصلانمقرصغاب (ينعلا) يتاهم
 نب وىببثبلا اولوقتفالاو لضملاه ولا سيلح نماو ردحاوأ انسحاب هءاوبلملا

 لك ةوسلا سيلج ل اياكودي' ةرسلا سيلجو لاياثيدحلا ف در واذواو نيفرششل ادعس
0 

 ةاولما !سفنلا نمر صفت لمسملل (يضلا) ه«برخ كد درك
 قلم جيلا فتالكى

 | فئالكس فنلاو بوب ل فعلا اذكتف نحل هجولا

 !!ىقالمخ الاب فو سوملا نان
 11قيرط نم ”ةيسئملا عدفضلا لأ لشلا (ىملا) وبار ا ىف تسينعم

 لبي سذخلا ىلا سيح انا ةروصلاو ةيميما وي رط نمالونيطلاو عال اني رطنمتسيئو
 لفاعإو(ىمال)#ب رحيردتروسب تيسنحرسو ركمناوتسرب تو و هوشمنيهإو ىو
 .بلطت الر ةروصلاو ابدعاب ةب فلا ناوه:[ثثنه ل هتالو ةرو للا دبا نوكستا كا
 اردماج ثنو رمي نوح.و داسح ترا د أت الامل ىراثم ةروصلا ق ةيسنملا ةقيقحو

 ةيسفملا نمدماسلل  سيلو ر جالو دامعا تن[ ءووصلا نال (ىنعلا) < رز

 ناب ف وت لكشتلاو سابا ءالو علا اور الآتراصأ ةمس نم ةيسنملا لو ربخ
 ةلفلاكح ررلا (ىنعملا) ب كدر شي وس وسد أشك م« ىدنك ُةنادوحنترروءوج

 ,.لإر ابنا الو ملاملا عموم اهلاو لها. للعم ل هامجلاةبلشلاوح ورل اري ءايةيم
 (يملا) هب تدشدهاوخ نء سنو لوضسم ٠و نهتم بوبح ناك ئادر ومإط ىوتشم
 انزيم نال ىلا_ذج نوكسج:و مي رددل ليست ةلئوذحلاو ة:رملا بوبحلاتالهتةلفلا
 + نوكي ردو لمعلاو حو رلل ىطعي وءاضعالاو حراما ىلا رسب و امد ليس لك
 2ء(ىعملا] ب ودو تفركمح دكر كمر ومووج ءارززا تخركهر ولكي نآ ف ىع امل
 تبهذورةبح تكسم ىرخأ ةل_.ةوانوت اهلتوكستل ةريسعش وب رطاانمشكسمةلغلا كان
 (قعلا) م« ليداىرومىردر وم « فودزات ىغمدتتك ىررسإل ىرشم ةعرسم
 ةلفلانالاللا بناج ىف اقاتةلغلا نكلو نادماج امهمالعلا بنام عرمسالو شمال ريعشلا
 6ث مجار سنع كنيار روم ٠ تعبان مدتكى و وج فرو ىو ىلا ىلعردتت
 ا رظنا[ أاماحورلا بيسي وأ ل غلا بيساما عباتامهعجو ربلا بناربعشلا باهذ. (ئسجلا)



 مد

 ناليخ ل امملو انتي ريعشلاوريلا نان ةبعبتلار ابنءاب سنبل هعودبوو عمج ار وسن ناقل غلا ىلا
 ةروصلا ف نيدمحتملا!مملع سفو رخ الل انج ام نم لكس يارععشلا و ربل نكسلو امو امد |
 فلتخ ااهنمرك انئاموفلت اهم فراعتام ةدنحدوتج حاورالافي ىشنا ثيدملل
 ارمثجو وح وسد شارب م دنكر كمون إو ىوشم ماسهشت الا بمسو فالتثالا ةلع ةيدملاو

 ىلعرظنل اع شرب ريهشلا بناس عذ فدكربلا لقتال تنأو (ىنا] ب و ركب هنمصخخرم
 رابتعالاو رظتلانان لاوحالاع بج ف مما ب ولف أن هرلا ىلع هءضنالو ملا

 مسعشلاو ربلإنااكنف هاج بوصسا وح ور وةريصت بح اس! نات وصمم ال بح اسأل

 ناكل اولاتا هلو هنداراو هعتسي سبل سافل اصلا ليما لك !هوهئ سن نيو صتماسبلا
 سانلا نم سانا مال ن كلو الفلا. ةةزعلا سافلاب سانلا لسبح تعاطغتل سان !ننمدبنأ

 ةفالث(ىدلا) ع ءارشبادبيةاهذاهي روم « ءابسدبلرسردوساو ومو ىو
 ناوئءرهاظلا نان ةرهاهلىب رطلا مادْثةمل او ةيغحم ءادولاةلملادوس ا دابا ىلع ءادو-

 هلا ريل ذامداسح لا ةسم-اصم نكمم ال: بلزأ ةفراعم »و رلانيب نكيرلاذا لان نما ١

 ديوك ل فقع ىو“ اهفنءاةلتسةيهاذ| لان (نكسلا
 دوسالادابلا له فلل رظنا (ىنلل) ير ةامكهدز ناك 1
 نيز» ىرتمم ادبأ ب هذئالىأ بهذي بهلاء ةلب ارظنلا نعماو لسع نسعي

 اذه سو( ىنعلا) هن بلقر

| 

 هو بربح[ رْوسصم . بكب اهصأ ىوسدما بمس

 ةيحلاباهذك ةذئاملا :بصىأ تاكل اقيوكلا باسم بنام أس لا
 بوبحر وسلا نال ةلأشنم :داعسل !ىل وسو سمل باكل ا نوكم مدبالا لع ءادوسلاةلغلا

 بلكت ارشعع اذهل بولغلل ةب ولم نا دبالاو رو سا !نذ ىلاهأ هقاره ىدا ااوةلمباهلاو

 فو ى سبع دو ث ناز إو ىونش هقلب فراع 4ناكء باومحو ردالنا-
 ةدي-ليعببسلا الاذن مو (ىدعلا) يخرق سفجلب فاتحماهسفنا
 ٍةيندِإلا صاخقالاتناكو لر ةيوزصملا ةيسنحلا بيس قرني وءاصسلا كلا

 ةكالال سنج مغر اظا اب تاكو لو دج او رسذج مجولقو مهحاو رأ خرف

 ووفار وثم هحو رو هيلف ناك نءلكو نوسار زيذكسن الاانا مهل سذج ىدعملا بست نكمل
 ف. تاء شخ رف نآوا دبي سف ناو ىرتثم ماقشنالا لع ةيسحلا نال 3

 بحاسالب و قخةخرفو رهاظ ص فعلا اذه (ىماا] ناو ردشاب سفن ىك شك سنق

 مرلبال كل ةمدعتمةر وصلا به تناك وذب#:فك ا نال خم نوكسصي نم صفقلا
 تيناع « ريما شت-افع كيم شح لن ىا ىرشنم ةرعسلاو ىنعملاث يح ماهم ادعت

 اذه وداعما لغه هك احواهربمأ تلا نيلا قت ديعساي (ىندلا) جريرقوريحو دسشا نيب



 1ىأ داما لتس نم يلاو ميدقلا نيب
 | ىلع ترصتخاو ضسالاو دوسالا نيع تلات نينا

 (ىنصلا) بنر ضامالحردي وك لع نمد ىارشطت دشمرغ مشل اع تاولالا نم
 رضا اهل لوي د دامملا مو نمالا اضف ورغم تراس رهاظلا ةرطانلا نينعلا
 د كالا دياتك نمدلاو انكم ىلع
 قرفلاتدرأ نم رت سيل الا لوي زشملات اهبعااج اراذا ةرمابظلا نيسعلا
 ىررشم اك اهني زواهلاموتف# زلاك اينافادالمامل الكحل م هسا زيسقلاو
 ءانلا ىهو نم4!ءارضخو مك اادر وهاناررش اهكرداعملا لسع فار جار اذان ةلسح

 مج تس سم تف آهو ىم افلا تائبسةربسلا فور ممل تابحاس ةروصلا ىف ىع قالا
 .« ماطعو اهدارملةر لاا نيعلارمطلا ةعآ( ىندملا) عيدي ماد دع تسخر صاخت ل نينماك
 هكديركيد مادو ىءاينلا نه لاحادك ايندلا ةبح نع ضرما ل قارلا لمعلا هسالعتو

 ةروسماو ةم_لا ملاعف (ينعملا) يب تفاتشفإ زو نيد م بنا ىحو ٠ تفاينرد لغم |[! -
 لفعل كر ديو ماس لرخ 1 ينل زا 1 3 ناعم شامل المع امو ملعب ةعفنملاوةرمشتا

 ريكا نيب و زعم مجلا ان كما رغل نأرلا يكول الإ ولا بتاع زسأ ببلا اذه نمو
 !ىرررط قامآوةب وين لارو الا ىفرشلاو
 معاك اب شالا را مهللا لات لكلا لع ىل-*
 )ب تخاندو زدب امن اهت روص ىو سه تخ ا: ثىلا ددرخر ا سحانو

 0 يات الا قيلب الن كسلو داعم لمص نم سنا ا مبدع نم سنسازم

 (ىنملا]« كلم سنج رش, رددم[ىسيء «٠ كار ترو هب تيسن تس 9 ىم طنش
 ةروسرابتعاب تسيل ةيسنأ ا نال ةيسسقحأ ةروصلا فالس دل ن كلان فانك ولو تناوانأ
 31 لافقراشأ ! هلو مثلا !سنجرشدلا ىفٍءالسلا ءبلعىسب نأ ببسلا اذه ءولاهلا
 موجال(ىندملا) هي راو غاز شرة جوج فودرك خص ٠ .راصح يبا قوف شدي كرو
 هه ا سماب ىسيعان ديس بص لئارج+ اي ديسو هو »اعلا ىلا ب وستماربطلا نعد فو درك خرم
 اذولو ةيسفملا كلت ةطساوب عدذضلا بارغلا عه نراك ةقرزلا ىلا بونملارا محلا قوة ىلا"

 1 تاب ربتايم يلاسو اروانإب ريثدوب رو ثوفلادبعةمفل ل
 ,رخ نادر فر مثوأى دمآزاب اهلاسزا



 اة

 بسيهات وول اوعيوسم دمروا اون دلل عوج رش
 دبعدوب9 ىونلم لأ م

 اذبأ ثوفلادبعذاك(ىنلا) «اعريتاوب ردلاس هكر شوج 5 كرب سف م
 :هنوكعسلملا سفح ىسع نا اكمسهلا ف 3 وصلا ب_هعنأو لو إلا سفح

 ىرب ظفلف سنالا عاد بعد و نينس مسن ايفخمءافمللا ىف نا لثم ثوغل ادبعناكو ارم
 ىء ةردصلاءابلاو ىيكرت فصو ى عارمصملا فو سس لؤالا عارصللا ىف

 اهو( ىماا) ب رمءرد شكحشس مز شنامتب ناو« رك دىوشزاز سنار شزدش»
 نيلئانارزما_فراوك اثوغلا دبع توم ف ثوغلا دبع مانيأو زخآج ور نم أ هذجو زل
 | هب رضءنااما(ىنملا] م« ىئمكماب ىمحرمناداتةاب . فزعبا هز رك ا رورمك ظ كوش

 هلجط قرم هنممهلمأ اوعطقو نمك< فرت دع دي فوأ رثب ىف عتووا ني رطعطاقوابنذ
 قددالوأ لجو (ىنسعملا) مب تسد يابا كى دئتفكندوخ و تسملاغش ارد نادي رق
 دمآلاسهدعإ» ىوشم مهرهاخ نمبهذودوج وءانوبأ اولوةيإو اوركساي دما لاغشا
 ىلاشوقلادبع أ يلم عستدمد (ىدلا) هي هب راوتمدشإب ادبي تشك« .هيراع مهوا
 م ىقتخاو ىراونانايزرهظف«دالواىبلا 7لاويكشلا دس ىلع تأ, ل نيكساوهتدلا,
 : 03 2 5 و رج ها ديزرت دابحو لب

 4 :ودححاريودعو ءدالوادنءا

 وذلا دبع ت رهذا ةيدجلا سفن «(ىنعلا): تيار حوردباب رك .٠ نانحا

 ىرتخم ةروصلار ابد عابالةرهس-لاراعا هني فحتالحورلا نان لا برعض ضط عاج نم ىلا

 0 مه و تعد تلج سلحلا نوح
 .ةيسنم ا نءاضبأ :1 سفح ىتأ ةةسإل ب يالا

 ا ااا لت خا ٠ هدحودربدومرق ىلا ع لاغراشا
 يو لا سمن اروع سقج دمفارورلا يبا لم لسرلا ادب

 عيبجأر ثا (ىمملا) م تادره:سنجوجاراهرمت « ناوةرومسنح هلجار أ هرهمإل
 رين فا ةملا نب زر هةلا سة امعيجر مهلا عازأ نا لع او ةيحنا سن تاب
 انج هكناز» هر وكاباال لاب االؤفب ىونثم ىلا هتدر وم نمرهملاو ىامثهقلا بنكي



 اتى الا (ىنعلا) هدرغو ىأر رد
 دوبل ىونشم ليم سنخلا ىلا نجلا
 3 0 مالسسلا يلع سير دال (يسملا) ميمو ةقرددب

 مارد |ةيناممسب رداديح سة اس امهسلاىف مهت لو لحز عم ماوعأ ةيئامث مودالا ىف
 (ىتغلا) جراراث امرعوشب دح مسه . زارا براشمرد دو ىرشثم هنراقو
 اساصمو هعمانذ_ةمر لانراقمو لحزب دس يراغلاو قرأ اف سب رداانديناكو
 ذاسملو نإ ردا4ل ية هسردةرثكسس نمو رذخ !ءاعساو ىلإ بكلاو ماءالارمسو لوط ىف ل
 ناكها سب ردا باكا رك" ذاو ىلا هقدقللاقةيسنملا

 دس (يدعلا] 6 مو سرد
 موبغلا سرد ضرالا لاتذب مشل ىلا ود-

 بح ةبيغق ملا مرش متو ءايستالا نع ببعتنا ةيبقااو
 ١ نحيف لاوحالا نوبع نع فراعل اة و ىلا لاعو معلا مور نع كلا

 م شوخ ناكر ام او شيب.
 ذب شبل ىلا عج رهث لالمالا عمرا هتووعتو يدع سوي رشلا نع سي رداان ديس سا
 امم تناكفءر : ىف تدعفو انس ايام قولا تب رشف سردلا مولا لع ةءلطل لاقو

 حما قلما اذك (ىنماا) م مرمصزار ضرس راه د نش ىو مرضزأوكق اخ كنانه
 مولا لومتام مج« .مارعلار مهم صارم ا مهسنىأ عونا !تاو سأ مومعلاو صوسلا نم
 هي نير. دركو أ شيبارنارتخا « نينزان.ديتك انج بذج» ىوشم سيردااندبسلا
 سرد[ ديسير وضح ىف امتر-هملأو ضرالا ىلا رت !تبذج و تبصم ةيسنملاو (ىنملا)

 حرثوا شي متفك اب ٠ دوخ لاوح اودوخ مان كي ر هه ىم رهاظو نيب ىه<نيبمنا ىلع
 تبىأدسرلا حرش ر هاه لاتو سب ردا ديس ماّدقةلاوح أ لاما ضن لكو (ىندلإ) ب دصر
 ةيصاخاوملعو دسرلا لعاوملعتر بنك املعلا اذه دورشاملا نّودوةرتتسسلهلاوحأ
 تبجإلافو ,لاقو مهفشسا ا.واورظنع وب لب لاحلارهاظن تبل ةيسنجلا نا لف موهملاا

 نوكسنا اينملا ةغيدحلا ىف (ىنعا ا هب ركذ مهردهردش ا, نادبدك هب رظا عون وكي تيدنجا
 اني رس دحر خآلا مه لكر ظل ب.بملاعلا ىنامخ نان ىنعملارابدعاب عقب رظالا عويباجاف

 # تأ سفج ىدركو نونردد غتو هنا ىررد زج هركمكر .-ظانآط ىونلم ةيسانمو
 هسفج تركنا ذهإ كيفهعضياملا نانالا ةلاذدوجو يف لل اهافخأرا قتلا كلاذو(ىنملا)

 رخال مهمدجاو لكلا نوكيا ذهب ورظنلا نم عفو للا ىه ىندلا هجو نم ةبسنملا يندب
 فرطر هه ىوشم عسبطلاابواست ب واتم نارظنلا ناك ذانال-اطو[اهساسناكذ ااسنح

 .راسردرددارتخا و
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 فرط لكلا بص هدام لك (ىنسعملا] ب رع رخاشاشك كا ارربخف ٠ رظنا 'دشكى هج

 نمهةربخال ىذفاورظنلا باعت بناج لكل تذ لا بصسي ىذلا نوكباستلذ تانرطظتلا هيصشب

 ةرمزيهقح اذ انعلا نيس« ديعارظتاذاهلا ::لار لمهلاوهوريمش هل ىذا | هبحعسن هيصسب
 ىرشم .ةيصصلاو ةقراسة عال نانماوملا ةبحاصدو كلااو سكستمملاب و ءامحلصلا

 ىلامت ههنا ال(ىدملا) يده دمناكوددركث احعوا ه دتدز ىرخد مرن اهكنوج ف
 نوكينا باطي ىأ عامل !ىنعم ةيسر املا فاكلابنكواثنةع هم ه:أرلا عبط لجرلا فعضي
 .سنزتآددركنز بلاط ٠ ىز وذا دخ نز ردد دوح ف ىوتشم هبالوعتم

 8 ةروصلا ف تناكولوةأرملا كلن :لجرلا عبمل :أرملا يفعشي ىلاعت هللا نااثو (ىنعاا)
 نيت اه ىل لو هيلع هللا ل ىبتلا لاقا ذملراةاصحىأ ىرتعسامب صفت اهلممتأ ماب لطنا
 نبا نع ىذمرتلاودوا دوبآءاورهأسنلا نم تالحرلاو لاجرلان زيتا اهلا نعل نب ةنئاطلا

 ملبس وجاوهرب نر فوسجخ «٠ لير تافسوتردد نوح » ىوتم صاع
 لايئاربسأ ٠ قملاوشا اع نوكس ليث اربج ل اسخو تاس كليف عضو ىئاعن هقا نا انو (ىنجلا)
 ىلا !دوعس بلطلكلنوش ةرثكن مىأ اويلي لطنو خر !اكهيلطنو بلغلاو حورلاع
 قشاعداك_نيمززا ٠ ارهرءديدءداهب ظني فم رئاطلا وح رسفلاو ءامسلا
 | رمل عال رظتامدنر ءاسل انشاء ارصفتاداينج اضل سنركتو (ىنلا) جاعمرب
 ىلع ةيناحورلاكتافس ةبل اعد 'ىبيملالال املا :دهاشم ارظتنم

 (ينمللا) 6 ىريرخآر بت
 حانج ةئامريدغتلاو ضر

 ىلابرهت وامهلاتفتلتالةةرعملاو مسلاذ رطاذاىأ باول لب ىطسا ىلا الاريطتالا
 شو م دءاين ترو ىنزاإط ىو مامنالا لك أن ,نولك أب وىل امن“ دلع قدصيو ةناويملا

 ةروملالجأ نمةرافم4تأيؤرأملا (ىنعلا] مراوطغرمنويز دش

 هبلعريفقو رأذلا لك اتوتلا رولا ىهوراوضئواارووةءراص هتئابخ لجأ نم
 !لك ؟ىنعجب ينال اعارسصملا فوريمم ار أهلا ىنعج لوالارطشلا فر ارضتوملا تاكسف
 نالاح هءاعسفوةر وصلا تح نمالة ملا ثيح نمت ابخرأفلا ناب انلعأ اذمجوةرهلا

 هاو رمكلامعأو مكيولذ ىلارظني نكسلو مكلاومأو مكرو ىلا ر ظن الهللاثا دروا ذهلو مد
 قئسفوريشبز اه تسربت لظو ناخو ىوح همعط 9 ىوتشم ريغملا عماملا ىفاذك ةريرعوبأ
 ناركسوةملظل بحو لئانو نانو ماءالاو ةمعطلا بااهرألا(ىنملا) ب تسم باشودو
 هلل يقول ذورفحر أغا !تاغصن فصنا نم لكف سن دااورب ونملاو لك رثئذملا نما نما
 « وو راعودئابناشرءافنن « شومعوخ دذابوجار بهتازابإو ع ةريسلاارأذ

 يمل



 ((ذلهف] دام

 لكيه تامعرسو نامهرب ف ىوشم !ررصتوارح اس موحولراصو مهرظت نه دعب طظوفح ا
 توراهامهو مالا تفب ناكلملا كناذو (ىضملا) يناهمفومرفو شرمربئسوم ه نامه
 | ريغنبادوجوملقالاك امهاكسشو دوجوم لزالك امس أر و لو الاك دووم اموحانج تورامو
 ىلع عقب لو خسملا امهترعسىفم عفوز ىحتامهردفاعو امهتربس نكسلو ئئاسهتروس نم
 تأهءةربلا نوعرفو شرعلا ىلع رمسلا |ىبوف اهبن ةمرصص ةمالاءذهلام اذكعو امن روص

 نك اذان (ىنملا) مب نيسارلك نغو ري ٍ'ويخ و ني -اوخ شوخاب و شاروخ ىنردإإل ىء

 سمن كو ساجأ
 ' نسج ةرول ةروابوج مختل ةٌحارالو نسمح هعصردرولا نه هداف
 : رك هبراصم لك بس كم عسبالا: م هتبصن ىلنخن
 دبإ مهءدمزاروك لانو ىو او ةةراسةمطلا تالوببطلا نم ابيطوا
 اردتواةريثدحاشب أر دلا بارز (ىنعملا) يب فكر ىو رل دوار وكر بدات ٠ فرش
 اذهو هماظعب ووربف له هذكو ههجو عشب بلقلا بح اسربت تح هسي نوذدملا لسجرلا نم
 هذا مسج ٌيكيا_ههزا الاغ» ىرشم هيف نوةدلل نكلو ربقلاو بارتلل سيلا يظمتلا

 لماكلا لرلا ةنراسةموناوج نم بارغلا نامل (ينملا) ©« ل[ لابقاودمآف رشم نؤج

 |وكرادفامترامملا مهوت سد ف ونش هبافصتمو ل اياب اذيكستموافرششم ىف فيظتلا همسجتو
 | راجلا ل سو هيلع هلايل_<لوسرلا لائاذ 1) عير جرا ادور ىرا دى درك ه
 بلطار بهذا ابلت تكس قارادأإ تنأ لت وب رطلا متقيفرلاو رادلا م
 ذغاامفروابحاصمىأ ارادد

 مدح ةمرس ٠ درشبم ناس ترعس
 ابح بولت ا ئيمءراقزلبهيعأ حوولا

 مهوا لاو ىرتثم ةيدبالا:داملا دحت ىتسح

 ةريمعمممحج بارت نركب و (ىسعلا) .قدوش
 كب بلقلاو حورلانيعدمتأ"ازعالل اهب أنركي و

 سا ىرم 6( م)
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 ةئام نم نسحأر اة ئنالاوعفنلا فره نكلا. 0

 هياسإل ىم عفنلا ىنمجم راشنتالار هببشنلا ةادأراو ظفل ناىلم هنم نيدحملاو ءراؤزلءاب
 ءازعالا كلو (ىعلا) دن و ارازهدص هب ديد باس شك او وادرب
 سنالا نش نم نمأ مهمْدْعَسأو مهرا :لالم اهل مهماسج ًاوالطاوم دق اين دلا هذه ىف
 «ايحا هايسا فولأ ةثان نكمل ةرخآلا ىلا ةروصلا ثيح نماوبه ذولو نيم ايشلاو ناو
 قانو دع ىرقرا :نملاق هناخ نيماعلا بر بيبحو نيلسرما ديس صوصخلا ىلع مهل الأف
 ديس مهمو هئافلخ لاحا ذدهو ىتع اشك تيجو ىريترازنملاتو قايح ىف ىفرازامن اف
 فراح انمهلل سحر فس ال ىذا قوذفاو قر ةرشلا نم 4لصح 0 ؟الرمو

 نان اتساد» لوفي وبن

 (ىنريخارواو هغيطر نآادسيمار 7
 هكتانج دش هرازك وتءبسق ةزالادشنهدرازكذا و هد

 زباكح ناب وف اذهب ابحألا تيمثيملا 2

 اذا اذك هتسفحار اوعاصلا لاق

 زهيشزا نا
 «حارتساتام وم سبل ث تيب هئاهتفك
 ب تنم نماليناكالازجلا

 لاب نكرم تانمءابحالا تيل« تيب حارسا كام وس سا .٠ « اوكتاذه لاو

 | نمنع ثبمحارتسسان تام نمرسدلو تيموهن ةدح ةيولعلاة|.للا نمل سيلو ةروصلا
 اند فارطاز شبدردىكي آف ىواهربخ تيعو سبل مسالم عرف مم حارتماو تا
 ,ًارايدلا فارطأ نم جاتحناربغفلا شي وردها دلاَدو (ىندملا) مي رادواودمآزيرب 7

 (يملا) «رص يفاردباب رترددو ةركمرززادوبماو شرازه هن ىرشم انويدمز
 بتحمو قون رم ن دمار دب هسعسا دحاو زي ريت تناكو راش »فال ةعن هنيد ناكو
 ارابتعإب وهوابستحساك (ىعلا] مبءدك امي شب و هرسره ٠ ٠ دارج لدب ودرب

 سرك ف ركنا ئاز نابل ةسهج نمو بس ةيرهاطلا ةهج نم ىنعيار< يأ بلقلا
 ىوتثم متاح نم مركلا قدي زأ نصي لح ا ينضم دكت ا ىلم متاح لش ىأ دك اح

 تاضرخولو (ىعلا) «ىدشراىان ل انىداجترش » ىدشرا ىادك ىدوب را اتا
 ناكلو اسأر ف[ طأطو عشولو هتاجاح بلع ضرغب ها نم الئااس ناكءا ةتامز ىف ددبواستاح
 «لاوا ,نازىدوب» دن هش مزكرد « لالزرعارمتشن ىدادب رك 9 هنادقأ تارت

 (يقنلا)



 معقل

 لاوثلا لاذ نم تاكل الزرع بستحلا ذل اذريد هنلاو ضرفلا ىف عىطعأولو (ىنسعملا) |
 ىدركب رول د كرت نتا اثم ءاطعأ ىذلاو فسولا دئاز همركتالال_هخءاطعلاو

 ذملاةٌرذلالمجو إو 0 «قيالآشتمهردلا ىدوب و قرشمارثرذ
 اةبسسنلابثا3 ناكروبحو رورسرهظمو
 ه سلع سو اهئ الداكل ةرذناكو لو عشب

 0 (ىنماا) « بي-ذو شي وخىدبارناسي رغ

 ىهتخرمبي رف نآدوبشرداب ف ىم ءابرغل ابو رقو بيست اكنال4مأىلعبب رغلالاذأ
 اداتعملسالا ىف ناكو هءابل فأبب رغلا كاذو (ىملا) م هتخون شياطعزا دح ماو
 ةناسحاو هئاطغ ىلءداتعا لاكن ءوهئم نا بحالاو ءاطملا ذأ ىلعو ه*ىحلا ىلعالعت مو
 اليطظال لت عج ى_همب لوعمممسارد_سملا نتعنوت نم فتم هنخوت نا ىلعذح الب ندعم
 هك دركمادوامب ركذآ تس مسه 03 بسلا لاذ مرك ىل_عادسق م دوبدلا

 دقعاريقنل !شي و راف كلاذمعب ركنادلاذ ةرهاظمر (ىنصملا) عيد عدويزثاو شاب تب
 ناىلاةراشا اذه فر مي ركتلا كاذ“ .اطساةئاو كاك وكل نا دتساو ضرغتتماو دئتساو
 ٠ وح ماووو زهنشك ىلاباالط ىولاؤحإلاعبج ف زر الهئارب_غلمداقعالا
 بمتحلا لاذ بس نيدلابل طرا شب ريييفأءلاذو (ىعلا) هيو امارك ا مزانديمارب
 نا دثخ لكوسصخم ماك اشوا شوو تانادجاووول ىع تاسحالا مزلفو ماركءالا باس
 نكل نيومغمو هوجولا نيضجبؤاك لو نوبه تاني (ىنلا) حمار اركلا ضوراآزا
 مك »ع ماركلا ضور لاذ نم ةرولال ل 3

 بيب رغلا كلاذناك (ىعملا] # بولوبلابسزا شتم مح ه برع ديش وعر
 لاذ الث لوغب هناكسم ب وا ىفأ ةيو لابس سن مهل مغ أو برحلا سطل نما نام هرسهملا
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 نمل مف ىأ هنمةؤقو ةرارح دجوو مهلاو برعل لو ردع 3
 لاومالاو ةرفل بح اس بهل ىبأ ةرخ اضمو مع ىأ ةيحلو براو ث أ نيسلانسكي لابس
 ةرخ امم نول ابي ال دون ا اذكتاوك الادبسةل اسراركتملا تاط.ثلاوسفنلا 'ةزغعرمىذملا
 نعطبتولاهبالءارقفلا اذكو مهد امتعا قد سا ناطيشلاوسفنلا ةسيوسوبالوراذكنلا
 دلوني بي ودمه دراد كنرجإلل كم هللا ءرك ىلع هدامتعاةوةلتوب لا بيس سأنلا عيينشتو
 اد هعباصتلا نم كعهناامل (ىنعملا) م« بكشنإباًيزدبا ردك «باص»
 نئازخ لسع مهداقغال امان النعي املا نامء املا امتسااىلم لغب ىتماطابتراو

  تسدنبا دن: وا دخ تسدزا فاو نارحاس و ىو بامحملاب موطابترار مه دهعو هللا



 ةودي ىلع نوفقاولا ةرصلا (ىنعلا) عيان و تسداراب و
 دمك ال م-جانال_جروادي ةرهاظلا لج رئاوا
 ره اظن لجرلاو ديلا ءالا-ه ىلع لجرلاو
 : .ررلا اريضالاولاةنيعجأ مكسنبم الر فالخ نم كل رآو
 ءايلوأ ن مىلو 4 ناك اذا فيهم لوقيهيأك ءةمكساب روغلا سو ررسكي روطدوسالا نم هاىدلابلعتلا (ىسعلا) ميتشمب ارنا ةلك دنكشب « تشي شنارش دازتسه
 اذهاو سانلاعميج ليهلةيولفم ىوفلاعبجو سغتتاوناطبشلا نوكي اروظو اهم هلا
 انآ كلم ندرك تدر .ن: هماق ف ركبه نع هلا ىقررغم بندعآ ف لاتنومشلا
 ,نكيلنراغزك اركقمريز وتاضغكو وا عفدر درب زواب هما
 فاح مامالا# ىجيش ناس ىف اذه يي شب * لامر ددرا د يظع تيعج قحزاو تسادي م
 ةملقلا ءةرو امم ناس ف ةيلفريطشو عن ىلا ادرخ:هركسعالب هنع ههاىشر قداصلا
 الون ناب قورابطلا و داصل ارشمج عقد صوص ىف هريزو عم
 دن الرر ملا هلبتا نمو ةعلقلا هلسو ههم عازغلاو ءئهفادمو
 رون ءار يل انجن هلا دنع نم دب ومر ءاكل جر هنال
 | شكشمم ماك اف كد رج ها كم فول منكلا دحاو ةروصلا
 هامل ةباب اما لاحلاو اههتفدل : لت بنا به درهم ايدو سنا ال (ىدملا) مب ةمرج
 ناشطملا ىرباكىأ ةمرعلا فاكس عام دلاوتع ماكل [ناك هرج تناك ىتم نسبا ناشطعلا
 دئتبيمملظر دات هركر هانت خان هراوسالب ف ى م اك ةملقلا اذلك ةريشم ةعرجلا
 شبيك ار سك مزهز و ىم ةءاغلاباباو ركسواوطنر مهردحو مهنوخ نمةعلقنالهأ ىتحةغلقلا بناج بهذا ديحو اسرانرنلاو ٌركسلاب هذم هللا ىتررضمجو ( ىعملا) مب رذحزا
 ةملقلا نيتك اسا نكيرلر (ىعلا) م ثلثا هرهزمحاريشك ل ها ه كندي
 ىم حاس اوهونهنلا لب اقم ىلع مول ةردغالر !ةنيفسلا لهأ ل ثم هب راحل ةردقو ةوخ
 الاذ (يتسعلا) هي ريسشمىاتفونب ردنا ءراجهح هك« ري زو ىوس كلم تآدروآى و رو
 اذه نم صالملاثنولا اذهيف ريشممل لالئات هيلا جوت أ ههجوي رب زولا بناج أك ملا
 اوريكم كلر نث ناره جالمل |داهلا ري زولا لاق (ىنعلا) عب نفك ريش مثيلا شيب و نفوربك ى وك كرنك ؟تفك قو ىوتثم 4 جالعلا توكيام عيصتلا ىأ ناواولا
 تدرأ اور نات درأ نال لفو نفكل او فيس هروضحل أن ةبك-ار عض اولابو نامزلا
 يبد مائدرفزدراوخركشم تفك" «درختسيد مم كب فرخآت ذك عم مُفصاو فهاذ
 الرميجللا 1 نكي لأ سمالارخآ4 لاق عممامري زولا نمةعلقلا كلم عاكف (ىعملا)
 ادرغنم ا يي مبا



 (ئل

 لهأىل ارظناو كنيع تاو (ىعللا)# وا شبب نا زرت ناهس و سمه هركنر كبار معلق اثكيرشج#» ىونثم هدارفناو هنيلوجر ىلةراقملاب رظننالثلماب رب زولا 4 لاققادرفنع
 « تدبر مكحنانخن ب زر دهتسشإو كر ف ا

 جر دلاوهىازلارسكع نيز ظذل نال عدعم برغل ل-هأو رشلا لهأ نأك ب لغلا ىوو مدقلا تباثو بسملا كحعا ذك رسلا ف دعت (ىنعلا) تسي واف رغرقرملابب وك
 ذا دغلاكرشن مك ةعلقلا لهأ ممم (ىئعملا) هي دنت دناوا شيب ار تشي وخ قادظدو حف سكك دن ف ىو ينك هفام للا فان نم ىوذ-لعادفو سرغلل
 ىازركبهسنعمتلا ىةررغمج عميصتلا كاذو (ىعلا) هب دنم“مادقاردناراسدوكسرس ٠ دنكةردىزركبواار ىبر ه» ىوتم هبلعو هماّدخ ممءذنأ و مروعا ومس اراجو
 راسنا شيغالا سرغلا لحرأ ىأ مادقا ل سأ |رلا نيسركتم مولع مجلع هابردوماعب
 اةيلغلا تشب اهكرب تلا هسرف مادقأ تحت مهنمدحاو لكهقو ىأ ةدلغلا ىلع ل راسنوكسجن

 ::كبدز ىمه ك « ىتيعبج قح مس شدومدادإإ ىوتثم اهترثكو
 | رمتكىولا دنت داك اذا فيكما در فتة وك عما ذسهو ةعلغلا عند صقو فن إو نيريثك قلخ ىأ ةمأ ىعادرغشم سفن برش تح هيلقلةؤو هرط احل ةيعج و اطعا هقيفوتو ىلاعت هل
 ةرثك تطةوتعتو ربكلا كللاوغودابملا كلاذدجو تار بعدا (ىنمللا) ميداتف مش ز ادادعا ترثك ه دابت آى كر يعزل نم مشجإط ىراشم لاقرشمح لاس ثاسلو
 031 مودعملاةبانم ى دام هتبائو امرا وفيه جالا تدهاشو تءفرو ينبع نمدا دعالا
 مودنلا (ىنعلا) « تسيكد ”دئم ناشي ادآينب وأ شبي# تبكي رادبسروخور ايس نارتخا ف
 | لصوو دنتسا نمو هللاب م هما ىوساماذك ةرهاظلا سهلا دوج ةمدعتم موهلا ناك شالت ءووسممو "ل دنم مولا ةماقاو»انب سام ىف نك ل ةدحاو تناكو لو سمتلاو ةريدك
 (قملا) «رذح قدشابسرتفار هيرك رسدنزاش يب شومنارازهك طظ ىم هّهلاىلا
 ثركبالاهوماقو م-مسؤ راوعقرولدب زاوا ىدجب ةسم رعلا"ابلارمكي شب ران فول نأب الثم

 ردغتالة ملا مادى أن تم ناريفلانالفإب (ىدعلا) مي ناشداجنورد تيعجتسين ٠ نالنىاناشومدنا شيببك »ف ىو مجاب امم لعردقت اجنالرذح الو فر
 0 مال رأغلاةريس من لاذا اذه ايف ىتش مهي رلفو اعبج موس يلاعت هلوق هيلع دهشي و عمملا ل هال ةبسنلاب هرقتلا لهأ لاما ذكعوناريغلا حور ةيعج سيل هلال
 ارخخ يندمج « راثفأوت دوس» ثيعج تسهإط ىوّشم ناطبشلا
 :نالو اهل ىتعمال للاب ىأر اشن ةروصلا ىف ىهىتل !ةيعمجلا (ىتسعملا)
 رثعلا ةيعمجلا

 .ابنع الا نالاهف
 تيعج تبن إف ىوتشم ةيونعملا ةيعمملا هللا نم بلطاو ظقبت تدرأ كانا



 ((ققدلل

 نمتركمالةيونعلا عملا (ىلا) م مساوح نادغئاقداب رارمسح م مصج راب
 تابثالر ماودالءاوهلا ىلع نوم اهلار*ا اوهل ىلع ماق مسالك هنا لعامسسجلا المسجل ةرثك“

 ةةيفملا ف سفنلاو سنلا ىلع اق مسك او هسغنب عوقب ال ضرعلاو ضرع مسالا ا لعاو مهل
 (ىنعلا) « ىتيجزاشومدنج ىتدكعج ه ىتيعج ىديراشوملدردإل ىونشم ءاوه
 نرحىهدزربإ» ىوتشم ةبحا نمرأذ بيس عّجال ةيعجر افلا بلق قيتاكو لو
 قادغلا ثم ةلج دوامشب ازاكناربغلا كلنو(ىنملا) يلهم ىبةب ركر شيوخ ع ةلج فا دف
 ٠ بارشزا ىدنكبضش مش يت يف ىرنثم فقوتالو ةلهمالبةرهلا ىلع مهسفنأ او رعشاو
 (ندحاوتبالداحشأو قافن اناريثلا ناكولو (ىنعملا) مبا مهىدي ردششوكركذ ناو

 نا مقمانبا ذأ قزم رشآلارافلاالا ذود ذوب راضملاو برضل ايم ٌءرسهلا يسم علب ناك
 فرصت ال ناكو لوح ورلا ىف مهلدات'الرهاطل ان هأ اذكر امهلؤانت !الوداحت !النارشلا

 هيرك كناببرثناجزا دهس ه شومداج درا تبعج كبل ط ئم ناطبشلاو سفنلا مسيفا
 لعل فيٍسدسلا لاذ نمواداحت الو يعج مئالوأفلا حو رنكسل (ىنعلا) « شره
 دوركم رابعذب ركن آزا شومددرك كد ف ىونم ملا توس عاما دتمرأتلا نم
 اباب ىأاكت نوكيتلانحملا ىأرابعاا ةرهلا نوم آل اذإمملا) مب رازه دس ناشومدا دعا

 ناةءوزا» ىع وأ ةنا راقلادإدمناع ولو :كرلا ىلع ردنبال ارباصمب را

 الفراك م باسهل مه ”ىأالا م (يدملا) مار باو ددس هشه

 تال كلام اطل ىوتثم ىلا. هن قا لبف مال توكل هوما هيعمل نان مونلا نة فيك
 عبس ىلسب ثمل كلاس ىلاعنهتلانإىنعلا] مي دهج ناروك كر اناررهش هدهد ثبعج تس
 ةيشحولار ما ىهرةس رعلا فاكلا مشب ناروكلا عئاطق ىلع طن عسا كاذ امدسو ةيعم

 تارازهد ص ىونثم عبطتلا ةيسسرافلا فاكلا عشب هلكلاو اهلعل معو اهبأ الا

 شحو رام فولأ ةثام (يهلا) مي ريش لوس شي دنشاب مدع نوج و ريلدو خاشءدروك
 سلا ماد قماوعلا لاوحأ ادكهو عسبسلا لوس ماّدق ةمو دعاك ن وكست ةيبهمنورفةرشعب

 « نس كامدهدب تسال كلامؤو ىو ةبوينالارومالاب مهديقت دش تاطيكلاو

 عاجلا ىأ نسملاثلم ىسملاب كلل كلام (ىنعلا) هينرطم»امنوحدوفتارتؤسوب

 نرملا "ملثم نساحلا ةيعجرهو لاذ بيس مال لل هيلع فسويعيوكي تح ساحل عييمجلا

 ىذلا ءاملا ميأرفأ ىلاعت ةوفىرف ىلع ءاشسلا ةءاصسلا ىهوةنرنم عج نزملاوازانم

 ةعاضل اندم دسع سدمحال ىطعأ اذان نولزتملا حض مأ نزملا نم هرغلزنأ من 1ونرمشن

 ضرردإو ىرشم شن سلا زن كلل كان مهلا قل الذيب رج فول سفاضيال
 عامشلا هسيولا ف هئلاوضب (ىدعلا) يب ىرتخد مالغىهاشدو ثهكله ىرتخ ا عاعشدبنب
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 نوكسعيف ني اج لمح ىني ةير امل امالغناطاسنوكي تح موقلا ىلا بوسذملا
 هك « دوخز ؤركيدىورردا دو فوتم اقئاءامالغاجح بسب ا هلداطللا
 ىرحرخادحارةجو قدر يىلاهتهئاعشي (ىنعلا) مدير كينره بش مث دي
 هن هللاىشرةزيرهونأ لاق ميغ او نسحلاتلطىوليللا فها رولا ااذبب

 كم ةهجو ىرت سهلا نع لو ءءاههنلا ىف هقا لوسر سوردحا ايش ثيأرل

 ىدومو فسوب(ىدملا] م رودصل تاذردوراس رو خررد هود درب حز ىدومو فسوبإل

 تاذورا ذملاو دملا ىف رون وحلا نماوبعذأ ماللاو الهلا لسضفأ انين و امولع
 ىودإ» اثم لاتامسهفروطأ هنوكلو هر افلخوءايننالا !نكو بولغلا يف ىأر و دسلا

 هجو روثلا الاذبتسب ر(ىندهلا) هب هتتعوآةرب قوارررشيي ٠ هتضكلا قرا ىو.
 عضوزاخلان عروتلا اذهءامّالو هبلعر ءظرعلوءاشأر َوئلا قرابلامالالا ءءله ىموم

 ,رخست فوصلا نم ةفوخ ىأ فاكلار مكس بلك ةسهاطن ىهو هرب ون باغالاو عفرملا عضوم

 و هرصل ىدرب نانجتآش يور رؤنإو ىمههجو فارطأ

 فاو ركلا ةبح اديع ند مزلا به ذياكرصبلابهذيناك ا ذك السا هيلع ىممهجدرؤو
 هيصْزلا ةصاشكه ه-و رؤي ةسادفرزاو نكتلا ف 'ازيعأ نمسهذي ىبومهجو ر وباذكو

 (ىنملا] حزن امارووقرؤنتاد دكه تؤم اوخردزحزوا» ىو راسنالا فاطنع
 أررثلا كلاذلةرث ادركت ىح فو ةقزخى أيون اهندقا نم بلم مالساا هيلع ىنوموأ

 (ىدهلا) هب ديمادما فراي سابا هاكر :دهراَصتولكرا تفكءريؤن

 ًائيماىفأ بوف سابت فراعلا لاذؤمنال كلك مهريوتلا لعجاو ظفبت ىمواهتلا لاق

 اذعيفو ىنومان دبس هلي ككىذقأ سابالا ماكلا نمدارلاوءايلوألاو اينالاسابلا نك

 .ىتسةناءىربسر وبزا اسكناك ط ىو هماب فراعللابو ذقن ما نسابللادلاذ صولا

 لواهظءارسدجوروتلا مءاسكلا الاذدال(ىعملا) «تسنتفاتشدووراتردتاج رو

 هضرعو ةوط نم ملط ور لارؤروربسلل بول ارونلا سرغش ى أ: تدقفايت منقي ل دبة
 نءالهج ور ويرتلاباقن سابللا لاذ نمل مت نا زئ اللا سن وح ورلارو ىلع داتءاو

 دباةرارابرو ٠ ناوسدشدهارخ هقرخ يح رجل ىم روئالبارثرءالال سانا
 كوداسلا مشياناو سنوكن نا باطن الجولا اررولا ذا ةةرمخ اذكربخو(ىتعملا) يي نآر ريغ

 لذه اراناوس ةترملا هذهريغنوكسالى أ باححا هنمدارلاو بايثلاهبن ظفح

 هركرومع ود رهدآشييرا فاتءوك » ىوتم انر و زيطبالو لمعبالاهريغذ
 رولا ل اذرسكن اد و! اهرونلا لاذ اة بج لمحولا رف (قنعملا) ديد شيؤررط

 لاكز اووى م ةهطفةعطت ةغجوروطلاروثل اسك اها لبج ىدوما:ديسهجو فو



 ءاطع أ ىذلا قالا ردا ردة لاكموأ(ىنملا] ب لاق انو رؤيردلا تفإ لامر نادبا تردق
 ءايلرأ لاجرلاب هارأو ىف اعنا تاهتبحمب ب هتلمش ىأالا.ةحا رؤ نم وياج رانا دمال

 نئيدلاالاذو (ينملل) » ةزادزاسا 9

 ةرو راق نمل عئطسن ىلاغت ةردقو را ةراد_ةمروطلا لسبج :طبالىسمل الاررتثارهو

 ريراو اةدسحاوةرورانلارىرهوأالاقروطا لب مش ىلءر دمي الالم 4 هشة المع
 ناننارؤيزد رد ىمه هكسح ى رؤي ىابجاجزو تاكشم تشك ل , ىونثم جاجزلا نم
 ىهلالاروثلا نم نا لاسحلاو روثلاْ لاذ لمحت جاجزلاوةاكسش لكنت تراس ىنعملا) يررطو
 هدأت و جاجزناكادناد تاك شم ناش مسج 9 ىع ررطلا لبحو فاقلبح كاذَقْرَم
 ةجاجتمم ولقن ا لعاو اكمل لاجر مجدنا مار (ىنعلا] جا ارسنبا 'لالفا شرعرب
 ربهقا) رونل !ةروس وف ىلاصتنا لاق ترون لس و ل الفالاربشرعلا ىلع جارسلا اذه عا
 ىضسنات دوعولا ىلا مدعلا نم امهروظف ىأ نيالا مخ لات قيمضلاو (ضرالاو تاوعسلا
 ةعب رأى إ_هروئلادا لاو راصرالا اهرهظب وع أيشالا نيد ىذفاو ,هرءابضلاةغللا فرزتلا
 أ رهظب وهناهلاثمآو سماروتكتسس اها رالوهو راسناللايشالاروظب رواملزأ هجوأ
 اهارهتكلو راسالا ايشالارهظب الر هور صل( يناثوأهارالو ةلظلا ىف ةيذخما«اي !ءايشالا
 ةليطو ةيقخلا ةرن ءابشالارهظب وهو ريع عنو |لزالانم فرشأروثلا اذهر
 ةيشخلا ةمودعلا "ايش الارهظب وهر تحل اروت[ «ةنارر اداري ووكر دي وهو رئاسبلل ل هما
 مدعلا اهارب ناك ًاكدرحولا ىفاها يود تركت هلي اسبلاو راسدالل محل ىف
 اهراهملاتيؤروهللالعربشت هه امتاذ ىف ةمودع تناك تاومقا له يف ةدوبوم تناك !خال
 هللاونبركسصاوداص الادثم امناغسوءايشالا تاذ ىلا محار ريختلا ناكل ب دوجولا ىف
 اهب اال مهلا برضو ةيلزالا هتر دم لاكي مدصلاب نما مه دجومو ام م ديمو امهرهظم
 ىلم باطما مهف نم ةفرعما,صاصتخما مهساوخو قالا ماوع نم ةغئامللكدف نا سوهئاذا
 قملا دهاوش و روف ةذرعلاب مهسا سخان ماوعلا امأف مهدا دعتسا نسحو همام نع بسح»
 هللاتامسراون أ :ده اشم ل ةظرعلا مهماصتشا :صاوملماامأو قانآلا ىف مهاب ا<«اراب هنايآو
 2 ادثع مهضنأ ىف ءاراب لانو كرات هنا ذو
 نبا ةوغي هدام ناكذ ىسهتا ! مار ممشنأ فرم ممارماعأ نانآلافانتانآمهيرتس
 ٠ هدمارونباناريحناشروو» ىراشم لاقاذهاوهلاروثل لحم مهنيذلا هثلاءايلوأ جارس
 أ مهر نكسلرزف كالفالاو شرملا اكو و (ىئسعلا) مب دش ضخ زوراتسدوح
 نال شلاو ىصشلا اذه نماوسميوابنان أ مل لث.هقارؤيومو رونلا اذنه نم ناربح
 ىونث» هروهملاد نع 'لالفالاو شرعلاراؤنارثتسن يشالكه فاروزيح ىف لالفالاو شرعلا رون

 نو



 ىؤنثم ع رولأ قنلا تلا نما !ىدسبع بل ىنءسو نكمل و يؤواسعسالو ىنرأ ىعسوام
 تأشلامظعىنال (ىنعلا) ميالعإب سوفتردو لوفعرد مالشو كالفاردمديخكنك

 نمؤم لدردإ» ىونشم الملا ىف ىهىتلا سوغنلاو لوغملا ىف عسأ لو الفاو لالذالا ف سال.
 بلظو تسروكلا (ىندلا) فيكي هزكج ىو فرحنا م فيضوج مدي

 ناك-ماودو دسحلاو يمه نمهزنمهنالفيك الرعونالو ةيفيك الب

 نمزادبإب «٠ تحتو قوفلد نا الدباإو ىرم لوفعلا كلردنع
 عرولا قتلا قتلادبعلاىم دمع باغلاةلالد بس ىتح (ينسنا) هوامءاشداب

 .ةرئاوجني و فاس |نم ةصح ماوعلاو صاوشلل نوكيىأ تضلاو قوذلاتخجو ةنطل ل
 نين فل 1ظتضااو.قونلابدارأن ناطي_ثلاو سةئلاركم نم عميضولاو

 ىنح نمد ؟صاذك البو (يدعملا) م ىءزفونيمز فدباتنرب ٠ نمي وخزا هثينك
 ىوتلم بلقلاة ؟رملابدارأو نامزلا الو ضرالا ىأ نيمزلا لح ىف مر ديال ىأ هقيطيال

 ننركبلاع (ىنملا) م متخا رشي اشيرع
 ةاكرملاببب ىتسح ةماض لاو ضر

 ىوتشم رايغالا# كس« اال ايالارسالا ذهو انا ايجي ده اثم نمنومرمسال

 سنن لك ىف (ىدم ا] يسرب شحسريخوفوةتيئاوتت م« سرعماضيهشأ[ن يزيح درء
 ةتم> هناك اعثهلل| ةبههبلق ألام نم لكتالدوحو ءايناحو راس رم نوه: ؟رملإ هذه نم
 ةردغلات ال نمانالومواتديسلومتباذهلو ة.هلالاتايلضلانمقوذو ةيهلالا فر اءل ١نم

 اوبشل كلدادعتشاالنايبلا نع رام هنالاوسرش نيه لأ تالن كلوت رمل مسا ةيهلاالا
 نم حورلا لى اق هلا لاق حورلا نود هلا بيب لسا اذ هلو لماكلا نا_الا لدعتسملاو
 تح اسهدري ششي وخ سدلزكن ال ءاحوط ىم لاف ىبومان دي سةص:ىلا عيجر مش ير مأا

 ثلا ونلمسا هابل نعى سوم ان ديس مالكلا لسا (ىءملا) مب تحن اتشىاررقنآ ذوغنك
 هيقىذااههجو ىأر ملال ةروهظو ةوقن مه 4هللا يلعن ئمومان ديستالاب انو ةدرب روثل ١



 ىبومان ديسل اهتراسقم
 ىل_هتلاو ىشعلاتةورهاظاا ناههلاوةرارخاوةرارا

 كال: تناك ةيولالا تايلهغلاروظمنأك امللو ةب أ كسص تاي فراعةةرخ ترآ ى
 ىسولالاروثلا لا ذهاب امنوا اصتناكمرجال ةفرملا كلت نم هرب وتلا تناك الأ هابل ةقرملا

 شيز رشن [ ابتسوك « هتخوسنيهر شادو نازل ىوشم الشم ةيفطلا
 قارحالاتاعتةئااركلا اهنان قارا ةئيهررانلا تناك بمسلا لا ذ نمو ( ىنهملا) هي هر

 تابلوقلا نمررش دأب ءارحراسو ىلاعت هللا ةبحج قرتح1 نم | ذكسحلا
 ىرتشم ةيملالا تايلضلااروظم اوبوكي مف ْ

 ىوه نمر (ينماا) هيدادإ ديدودرعأ
 الفال ىو ءاووالاهتيع تطعأ ىسومان ديس ةجو زارو:سداشرلا رون الا ذة ب
 برش اروذمو (ىعما) ميدي ريح شمثجوراىو ررؤت « ديدبو مجالي تسب رب
 بهذود :لفىمو.هجو روب ىأ ةدحاو نيعبرودل ١ كلاذا تر ظنوةدح اول: !يعشطب رالؤأ
 (ىنعملا) «رختاج رخدركو داشكرب ٠ ركدتاردمال ةريسنازادعب 9 يو اهيمرو

 دخئأرمشلا كاذلاهتجرخأو ىرخيالا مص تضفورم ساهل قبيل اروغس لاذ
 .نأامو هاني تي مهلا عامل اروذيرودم ا ىءومات ديس حو
 نايتماطرودزوربنرح ٠ دهدناد_هانك دمنانسعهإل ىوتنم اروثماهثلا
 هيلا لصو !ذاةارو سك .ىنازيخ احطه خل يوك تنااذك (ىتمااز هيدهد
 هادزااملو اهيعتلذم :ر ال اروغس دا هحور لذي ةءاطل ارو لا لبق نم
 بح زيمللا ىاسيالو أ ىلا :ههاىلا لوسولا ىف ىعاسلل ىغنب اذكى رخال |مم تا 1م
 شافك فز س ف ىوثم هحور ىدف هقوشداب دز نذ هللا ةب©رؤي نءةد-4ل هحاذانهئلا
 اروؤصل أ سماتااتدسع (ىنملا) يىروخ ىترسح تذو تتسدزاك ه ىربءمثجف

 ةرسح أ ءاع ىلك أت له الدب نست هذ ني#علا كتنا ىرجعلا انيعنم اسبقيع ىميد#)
 ىو ررنل !ةلعتشملا كنيع ىلءةريسماروذ اي تنأ ل هىأزررفا ناتس سرفل ادن ءربعلاو

 تلات (ىعملا) هي راش مدركى مهركىدونهدي» « رازهدص كمروطم ثريسح غلا
 ىم هادفواراثناهلعجأ اذك نيء فولأ امى اكو لنا ةءادنلك ؟ةأرااكل3 اروذ-

 (ينعلا) 0 .ةنارب وردي توج ميل ب

 دعاتقم زخاكرمقلا نكل ىسمهلألاروثلا ىلا ىرظت
 عيقاو فب رلاثعلاو ىسملالارونلا اذك تاءارملا ىف نوكي زغكسلا نااكنفىأ ةيارملا ف
 » ماةاري وبك نك دراذك ك ظ ىروتنمأ ى اعتني ةرسكدتلا بولسقلا تأبارخف
 ماا تا تا اا حلا

 د



 ع
 ارسم ذات ارم ناك هيوتلا نبع عدي مزتكلا (ىن-هللا) «ماهاغو قاورزاهزداي
 ركل تيا ناورام ل. رك اا عدرا ىئدب ريقاو رفا ذه ىنارخ نم
 ىلع رهط ى تح ىنومان ديس بلق نمراةهناف هتني زحخو باقلازتكل الداعمتببلاو قاوإ ورا
 » روب تقر قسوبىو ر رؤنإ# ىوتثم لاقف فسولات ديس حو روب محرم ههجو
 تقر مال 1! هياء سوات ديس جوليو فل اروثلا (ىنهملا) مرود ىاههمسب ردرد ىداتقرح

 روتتناملخ دم اناورراج 3 ل تك .ةدلي ف هروبع
 .ه رد هناضنوردىدئتغكي د » ىوتتم مهنا ف سواد سنا اهلهأ لع و روصغلا

 لمخادنمروسفلاو ثودبلا نوثك اس لومي دعن(ىمأ ا) هي رذكو ناربب ونبات سغسوب
 ىدنديدراوب درب هكازإ» ىو رربعلاو ناربسلا ف باملا ذه ىف مالسلا هيله فس

 اءامش طئاخل ىلع ثوري وكم جلال (يعلا) © عاب باصس|س بى درك مسوغ 5 عامش
 تساهسب ردشك ارّمناخإو ىع .نأ عافبلاو روصقلا باص مهفيدعب

 لاذ كة ىذفارسفلاو تيبلا لاذر(ىنعلا) )« فرس فس انآ ناريس

 ه4 سيلىذلا تيبل ىلءانرشلا«فسوو
 نك ز ايف وب ىوسمسعب ردن

 بلقلاب ةقيقللا فود بلطي (يحعلا) ) ينك راف [ةنجر
 فونالبكيلف تبة اج لد اكل ادا مذاو طن

 كيلفو مت لاذارذ دهاشلار جرغتلاىأ دحّرَملا عبثا امتسرفو ةنزو رلاشل:قرخ نموا
 اراؤنأ لثالو جرذتالو رف نانو بق كل سعال ةرفوةنزو رقيقا بوبا بناجأ

 ىرذم ىهلالالامحلاةدهاشم نممرحتو ا طظم كلف تدب يف بي لب كبنلف تيم ىف هلا

 (ىملا) «تنشورهنيستسودلاجزك « تساندركه ب ردد[ ىز روز علا
 بااطل ا ىعسادأ لن :ةبر دلل" انلاوب مكر تف سوكزرو دع

 هلا لامجلا ابلاط تنكو ةلظم ايئالا تناك ا .

 هرد_مو هبلق بوح ا لا نم قشاع نال ةنزو رالاملا«ذسهنايهلاو وملابس

 تسدينبا رك ىدرهرامهساط ىو هيف الا تايلممتأ ارودصل#
 أرظناو. اوهنلا ىوساسمغرفا هللا لاسجح ةدسها2 بلاطايق (ىى ءاعملا) يردبىاو' ثبت اق

 عم-او كتر دق دسةلاحلا» هو قيما قوشعللاو هر هللالابج ةئزورلا كت نم ماودلا ىلع
 ادادعتسسا الاطعأ هاو اوعسوالا اةزهتنا فاكباللاق ىلا مهلا نان ةغيطالا ناسأك ىفأاب

 نكرود» ارشب وخاجو رهئارد نكد ارا فون لصو قب رطا ا ىلءرا نم لكو ةيلماقو
 ركشفملا لاردالاو لمعلا نع دعباو الرسول اغي رط لعجا (ىنعلا) ') مارشي هلارمغ الارداا



 سول "ارد ىرادايهك الب هررمخ لب تل <
 لعجاورشتلا"اوداهلهاءايعك بلع (يعلا) يك تسودتعانسنب زارنانءئد
 !فاسوالاءا رمالاوم ايوكسلاك ةنرعملاو لمعلا ناي ايحأ ةءانصاا '«ادعأ
 هرلع هللا ىف لو-رلاناذ صلاها بهذلا ا هساسرتادي ةفرعملاو لعل ايانامعتسا اذان

 زنادبابي زد نوج إل ىم رخعالا نرمي الف ىديفءىفا طيش لسأ لاقلو
 لاح ىلاثاسوالمج تاك اذأق (ىنعلا) مي ىسك زا ارجو رغاهرك

 كلحور صا ليما لاذ تان املا بحي ليج هنا نا ىوذ ىلعو هتلاق الخ اءاو لت ىوف-

 ص شرو ريإ ىج متثك .ةبأ مكم وهو لاقو هلهلها تاك هتلداكن الثا
 ناتسيلءادنىأ ءغليمج الل اذو (ىنعم ا) وك شءدار مف درع هدركهديزو .ةاراهناس غاب
 ةئيربمهحاو رآ لمع هيب زد الىلاعتهللات اغلا نانءافوو كوتايصاوءوركو حاورالا
 5 !ةايلابهاوم رود دهاشملاو ىلا ةتئالنا سمتلا عج نم
 مده دتودن اهج كل :همهىنإل ىع هّناىو-امىلا ليلا نء ميغب وقيد مهاو رأ لع

 .هيطعت لا 0 مب دهدصرك اوك تلمتارا
 اهاذياالءااوعو اهل ةَد-ء الهكلا م تالف ولأ ثا

 هللا ءاطعأام ىلع ة دايز سالو صر

 نادنزيعو-شنح تكلمإ» ىو دئاز 3:
 تادئزلا بناجميهسهشسح ةكنلمو ( ينعملا) مدي ك نا اويكو -شلع تكلا

 داكلمو ثيدلس الا لب وأنت نم ىن:لعو كالا !نم ىنتيت [دم بر هو ب هذعألا ى ىلا عت هتلانالا
 ىمنيمأ نيكم ابدا مويلاثلنا لات هلك اللف ىوف ىلع لحرب ى محملا ناويك

 رص كلمن برر اصف (ىنعملا) ب ره دوسآ ندح ثامر مع ل
 لامجلا نالورسملا ثلء نم نسحأ معلا كل تان «ةفرعمو هل« ببن وبادب

 ند فار» دركماو صغذتا تباكندركخ ورإو نابىوتدملا لاما اوناتىر وسلا
 نيدنسملا صضتلا ةياكح ىلاعوجرلا ناس ىفاذله جي ني ربت ىو بستمتأ تي انعديمايو ا

 ٍببرغلايدارأو ب فه ادا ذناحاوةناثع لمأب زرعت بناج 2
 هدشربل دش ضةدارا ىلا اجلا دابعلا وقح لوس ملل ينال تايهشم ىف هرمج فراصأا

 ارد ه ماو يب زا نفح ببر غشا ف ىونثم تانلاب مائي هللا دبي نيذلا نم وكيل
 أن يدلا لأ رفوخ نم نهم بي رغلا كلاذو(ىعملا) يماللارادتا [ىوسدمآهر
 قوسدش» ىونثم بسنحلا نأ الجال زيربثىلادادغ ىعر مالسلا راد بناج قي رطق



 م نأتس لكز ارق شديماهتفخ ه تانسلكى وكو
 ايفلت_هدرولا ىلع مان. ن'بي رمل لاذ لمأ لامحلاودر ولا ةريثك ىأ نانلك

 رسكصعب نأ: سدرولا واع ىلع ىأ تاني لك زارفلاقو زي ين ىل* نان اك ىركف اعف
 زيربت بنا يفأ نكت مملابي رغلا كلاذ لومي ءاكر ولا ىلعءاقل :سالاودْرلاةلم لا نيا

 ةذهو مهلش يرتسيل هرم عيان دولا ىلع اننا ان تارمأب نانساك"ةلمت بناجو
 ديهظاو ىلاعت هلوقرك ذي ناكل لاسنركي اذكعو لوسولاب«ثبقية وة نعةءانك
 لسمآلا ذم نوكيقشاطيشلاو سغلاركم نم نمأيل دشرملاةنراغم لمأنب ومال لارأدىلا
 © ىنثو رربؤشو رشديمارب «. سري رتااملارادزدزإو ىم ماللارادلخدنك
 يلع ءابضبي رفلا لاذ لمأ متي يظردقلاةيلاعةعبذرلا ةينسازي ريثثالاراه (ينءلا)
 ىو ةحارلا ءيله فعاشتت تاعاطلا تفر كل ال ١ لاح ١ك دا ملوح دعا ىأ |ءامضا

 حور (ىعلا) «لاسورصمفسوبمستزا «٠ لابرتشو ردازادشناد:خشناجو
 هاك ل اصولارسم فسوب مسن نمو لاجرلاة ضو ر كل:نمةكحاضثيراسبي رغلا لاذ
 نمهحو رمّسحارتسابيرغلا كلاذو ىزيربتلا نبدا سهم مهمولاج رلاا نو ري ربت ل وغب

 بناج م فسويمبي رهيسست نم بوقع» جاوتسا اكهريصم مسن نمو ىولعم ا فسويلاصو مسن
 ميتقانتراملوىداعساءاج «ىناثيل عا فدإما تنك » ىء لاتاذهلو رسم 4هلاسو
 ىداعساءابو ىتذاثى هنا ىداحاب لادن م جلازربت ىلا بب رغلاذلاذلسو ال (ىنملا)

 بطان ممةداعسلا ىلا ل وسولا نمعارتفآَبَلَوَمنلا و رط ىلءاذهو ىرغقىأ ىتنامتراطو
 (ىنملا) « رودسسلا تاعاشعأري هي "ومالا باهل ىتقانا رباط ىم لاشمتتا

 ةناكمو لضاهالاو ءاسؤرلاو رود سلا تام انمزير بتنا تبامل لاو الا ناناته كرا ىتتاناب

 هلا ءاقك ادح وأمه مومهلا لعج نم هتان اان ىقيفب اذكهو عركلباصسأ ىلاعالارارتأ
 انلازيربتنا ٠ ضايرلا لود يتتاناب ىرسا» ىع ءاياوالار و دصلابد ارآومومهرثا-

 نك اوح ىحرسا ىندبة فانا ىأ ضايرلا لوح نم ىلكو ىحرسا ىنتانا(يعلا) هب ضاخملا معذ

 بحاسي ءوريثكمشيف فيطلض افعال زيريتنالةيناسحرا ءةراعج ى:ةو دشرخ ا ضاير
 2 «. نارتئازاثكي راباايراسإو ىمضاغما معنهتدلب موئزيربتلان بدلا سه

 ةتبدملم ا اذهناللامجلا نعل امحالا لخ لامعا (ىنعملا) تانك ىوكو تسا
 اينالايدبةتل لاح اى هللا:ايلوأروضم-تدتأ ال سناب لوغبه اكد رولا ف هنو لي رعت
 ةسفاسخ نم هربا باهذلاو ةيهلالا فاطلالاودرولا ةثج مهرو شنان ثاعاطلا ل ىعساو
 ذلا(ينماا) ادي بشرم ةعشعش# ارزبلا ناتسيسر درخر ل ىو لقعلا
 /ىوأم نال ار مكن رعترف ىعي سو درغلا ارف نانسبلاوهوزيلابلا اذهل ةفاطالاو ذو رلاو

 ىلعا



 اذهل
 | رولا ىف قرغ شرعلا نااكنف شرعللة بوسفملا ةه شع تلازي ربت ىأ هذهلو“ايلوالار "احح سلا

 ارراشرعزارفزا « ناجزيكنا حو روف قامزره» ىم ءابلوالا نشساجلالزيريتاذك
 انهتسنار وةفئانو ةعفارنو رلا نامز لك فش رعلا ةب وسن ا او( ىنعملا) يب نابزي ربت
 اريغ ةيهلالاةيانعلا نا ىلا ةراشا اذهيفو مه عطقتتالاهلهأو زيربتى ل لت شرع !العأ ىف

 ملف هلا عم سل تادارأ نماولات مجال" ايلوألا سلاح نعالوزي ريت لهأ نم ةعطقتم
  ةجرلاىنعم حو رلار ةسئئارلاىنعمب ةلمهملا*امملابو ءاقلا تفي حوغلاوفوسنتلا لهأ عم
 | ىملاقبي رغلا لاح ن أيبلو حو رلا ىه ناي هلوقو ةرهظم ىنحمج ئيكر فسو زيكنا حور و
 :بيبحقآ تشذكيك شدنتفك ق لغه“ بي رفد آثسج بنحن او نوحإل
 | قاهنالاقهتبي و هقاثو نع سأنلا نم لأسومب ركسل !ب تنحلا بل 1 امس اذ(ىنعللا)

 ,ودرك لمنايندراهزاريرب واط ىو اسال نمل جر بوبخ او بيبملا كاذب رغلا كاذإ
 لجرلاو ايناها نمل قتتا سم ل وأ ب ستحل ذل اذو(ىنعملا) عي درزىورول ةقوزا نزود رح
 نواهتلا ادشرمبلط ن ملاح اهو ءازعلا ىف هوحولانن رذصم هتوف ةعئاونمةأمالاو
 سواهم نآت فر ىم كما ل بتىذفا مويلاوهريز.هلرغو ةرخآلا ىلا لحترا ءدجوءانأ او

 بودنملا نواطلا لا ذو(ىنلا) م شرع ىووثئنئاعزاثرنوح ٠ شرع رد ىثرع
 باطخ عمسال ىأ شرملا ةسئارفتاهلا نم لونا الجلالا شرعلا بناج بهذ شرعال
 ىداب# ىف ىلمسذاق ةسشب رم ةيضار لم ريما صح .راةثكمطملا سغبلااهتبأاي مهلوقب ةكئئاللا

 (ىنعملا) ذو هوز رثباتق 1ديدر وبرد وتامر "ساء اسوم ىتنج ىلخداو
 ابيسءايلوألا نوكلاركهناسحاو همرك اوأر مجال املا[ هل م41 نك و لو: بنحلا لاذوا

 سهم نكل ناطب كار سمتل ردسي ملائما نال ناطبكلاو سن ارث نم قلما نمأل
 » درب حاسنيزا تشكو انارو ىء مهحاورأ تضبتىأ ةلابعتلاع هتومل ةقيشملا

 موه ىذا مويااىفبستهملا كلاذو (ينعملا) يكربسا ”نيزمجاوخ تادوب هتشك

 .ناكدما أبن للا لح اسوهو لح 1١ ذه نممسِْم »بهذا مويلا له
 ار بناج» دوو لاس نم هدوجوبهذاىأ اًضيغتماينالا

 م مدادين اجب ردزينوا :

 هناك ضرألا ىف عقو رل مالم راسو حاس أ ةرمثب رشمتافوبي رغلا لح ىلا الاذعمم

 | تايركش قارب ناهرمه م دئدز شو ر ريبآو بالكس ب9 ى وم هناخ حو رهساشرأ
 ن بتال جال ازيثك هامودر وءام ههجو ىلع تو راما شرم( ىنعملا] 6 هئدش

 ده نازادعب ودوبرشي وخىفب شنان ىوتتم نيك ايهتلاح هوا ردتو زيضاحلا
 |ةمعالب وهسف:البءاملاىل'بيرغلا .لاذداكو(ىنمملا) جه ناج برغزا تشك زايءدره

 دعو 5



 اريبخراسبي رغلانوك ناس

 قبلا نابي «يفو قولخم !ءاطع ىلع هلي ومثوهداتعانأس ىف و
 مث)ىلامت هوتةنالوموان ديسوأ بيب رغلا ثلا ذم همرج نم قحلا هءوجر وهات اناس 1

 قلخ ىذااهث دمملا) ماعنالا ةروس ل وأ ىف نلاللا ف لات(نولدسعي مسعر باو رفكنيذفا || .
 تالظلا) قاع (لعجو) نيران تاتولخلا ملعأ امجنالؤك ذي امهصخ (ضرالاوتاومتلا

 نيذلام) هتئاد حور الد نماذهو اهب ابسأ ةرثكش ةوداوعجج ور ؤيوةملظلكىأ (روتلاو

 المو لسج حلا منبيرغلا كلارك ذل

 ىسفنالا ف نيدلا ميغ لاقوة دايعلا يف هريغ نو (هولدعي مهب) بلله مايقجم/اورغك |
 |رازنالاوة يناغنلا تاملظلا نيف لمحو سونا ض راو. بولقلاتاومس هللا قلخ ناد هر

 مهرلاليدعمولعجو ودعت ىوملا توها ىلا عافس تابلغبر افكدلا يوقنلامةيناسورلا
 ىم ىلع هرب قع دامت الازوح الو مربغ ال هاو ةقيقملا ف ىلعملاو مل اذ هايف ىمهتنا

 لادا م( ىلا ) م رارديما قلط مدور حت“. راكد ا تنعسمب دش منوف
 والا هفاكر اكد ركن ام لاعذاب لاقو قيم ا هوت همء ىلا فأو عجرنا دبي رغلا

 لمأ ى ناكو مرجيانا لاعغلا نعم امتدت نمنإ م تامصوأ ةبمه هيناثلاوةس را

 (ىنءلا) مدوبنونعاطموذكناعيههؤنةَرك توام س حرك هجاوخط ىو قلفاب
 ءاناطعلالث ام نكيمل همركو هءاطع نكسلو اهلسفو و اضل ادي از راك ولو بستحلا كاذو

 براي د(ىنعملا) مدتوالابونو دي خآقراو درخرب سوو دبش هكوأ 9 ىوشم ىلا
 ءالكلاو ا دقو نديشنأو ءابق ىطم اوهو لفعل ايوا ماس أر ثيطع !تنأو اهالكى طغا لاذ

 وتوداد موز وا إو ىونتم :سيلدقلاو تدبلاو لقعلاب ولما سأرلا ةبسنلا,ءابملاو

 تنآو ايه ذ يلطعابستحت اذر(ىنعملا ) يراوس ل فسوتودادمرومسواهراعموز تسد
 أدومالا عمبج لست اسرانىأ ازاو -الفع ثيطءاتنآ اوابكرم ىطعاذلاذو ادب تيطما

 » ريرق مدح رداد معن هحارخإ» ىو ياهل داعبالاهتبطعا تلا متلاءذهو هينا
 5 17 اب لاس ب ع 4 ل

 يلباتىتتيطعاتنآو الفن ىفاطع ابنها هجاوفناوىنع كفنتالةريتمئأ ةزرتىبه

 اواهطىم ةدعلا ىوق» انعمريذيهمعطو نيعلا ف ءابضلا ىهوةرفقلا نءريرقلاوةمعطلا
 ةذيظر ىطعن وهف (ىنفملا) تايون دور زشاءدعو و تايحورعوتوداةهفيطو

 اوألالحلا نازرالا ىو تاببطلا ءلدمووبس علا« دعوو :ايحوارمت ىطعتا
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 هللا ةمعن او دعثناو لوفي هللا نال مزال ةركشل ١ اريثك امرا اس لاما !نمناكن م صو هاا
 ٌندسا تنأو كامعت كنتي ىف ةدوج وملا مئئاو كتيب ابن فا تيبال انيمر اس هل ممةئامو ب حلا هضاولنا ىاوع فاو واضراو ىف ىنيطدا تنأواشيب ى لانو ف اطداوعو (ىنملا) عنيعسو' كوجد سورا تناثورد ه نمزو خرجتددا» مادو ىم اهوسعتال
 زال لب صوصخمر ككل مبهذملا_(ىعاا) م ديسسر زا نانو تسن نان «ديرئآوار ست تازار 9 ى ماهي ردا لعالا ضرالا ىف ةءادنمامو تل ناثاقلا
 ثم بستملل لسو ةولخزب ناو كلل ”؟بنملاو ةقيشملا ىف ىلصلا تنان لرآل هيلا
 ءافعسلا الاذ(ىعلا) «شيدأش ىدوزف تو اضءزك «شيدادونمه ّى

 كنماهعبج مثلا كاندرو رس ثدز محرتلاوةواضدلا !بسنملا
 ادئا اررسأز اس 4بف

 موي كاذنإب نوكم نبأ نحف (ىسعلا) « نطو بارشلا هب .راكى لثم ه نيدنايد تاك | مدوبامح امو وشم
 بارتلا نم مدآن باد هللا ار الل ددلاعرز ءازمجلا ىطعمو نب ه1 نايهنيدللا
 ا طاس نيو هديدينودركم دع زادركى مه دوج ىونشم ةبسانم لفملاو (يبارتثاآٍِب نكس كاردالاو لفعل بف عدواو

 تاناوبخلا ىهو ةثالثلا ديل ومارس انعلا نم ترهظن ف ءوفعضةراتو ةردقو ةؤئاسمب رهظ مرجالهتافموال ذأ اما عضرو اهلمجو .!عئايطلاو ةءيرالارس انعلا نم يم نأ الا تالزيملا, ءالابوجر اهانلعجو عب ءامملاأنب ز دلو ىو. ىلع ميتاشللابال ابطا م تلصاو مياصمبك اوكا نماعسل نطسا ىلا هاو( ىنلا ]6 اهحاتخم لظعيابطزو هاهحابص واتح اسممنارتخ او ىوتشم نوملعت اأو ادادناهتاواعبت الف كلا رتاوسمثلا نمدبج رخافءامءامسا/نملزنو هان اعملو اذارق ضرالا لج
 1و لمعلا هيت اغموالغف ةعب رالا ابطلا نم بكرملا مسجلا ناكذإ :ريذلاو عسفتلا نموا_ضالاهأك تانايثا ااذكو نا نال اهمو ةءوننمتاناويملان نداملاو تاناتلاو
 دانيا ف أ 9و ىع دطتامنول جامبو ةسارفلاو مهغلاوةمكسملاو
 نكلاورهاظلارصبلارثرو ضرالاو اممسلا ىلاهرمذأ ىلا ةيففلاةيفبإلاو ةري ص لامع اهرهظي ىرها لا ساي ةسوسحلا ةيقبالا هه هريغ ىلا اىنمإ شارغل  اذهوةرهذ# .اذقلاو ةيفحخا ةيذبالا نمرمك اي( ىنعلا) أ شارف نياودرك ف -

 كري



 وهو فلا اذه فروت اهضمب دجوتل ةيثب هير /قيلاخم 4هقانات ةزعشلاىسيف
 فاسوأ ب الرطسامدآك 9 ىونشم ضرالاو هر شارقلا اذه فروت اهشمبو ءاهدلا
 كفؤلملا فاسرالبالرطسا ناسالا (ىنعملا)ه« تيرا تلئرهظم مدكفصو « تسواع

 ىدآلا لوياذك و ريلاو بك اوكلارئاسو رمغلاو ْسمْتلار كالفالا نري ب الرطصالانا
 ىم هتافسرهفافاسوالرهظمو بالرطصاو: سم هنالهنغبتحو ءذاصوأو هنمظمو هللاؤلع

 (يدلا) م« تسرجٍاردلاءامسكعر عه «٠ تيرا س كح دبات ىىىو رددجرهو
 رولا *امف رهغلا سكعك ةسيهلالا فاسوالاراث و سكسروف ىدآلاهرحو ل ىراملكو

 اروظن تلات اسوكعلار ناسنالا ىف ةيملالاناسوالا ىرئ ذك ىفاضلاءاملاقرمغلا ىيباكسن

 لزافاسوارب «ثوبكسنم شرفت شالرطسر 9 ىو ىلاعتهفا نم نركض نان الا ل
 توبكلعلا شوةنوةهوجومتوبكتعل ا شوغن ىدآلا باقر طسا لمف (ينلا) يتوب دراد

 ةهوتتما طوطملا اهلم ةر ودم اة دفاوه بالرطسالاناماتو كاس لزالا ف اسوأ لحال

 !مازجأ نيو ولا "امس اهفارحلأ نوبتثكي و ةشيلارلع لهأ اوعنطسيتوبكذعلا تيك
 .ةنيص

 مجنم ف هد اشر بالرطس ناو توبكشم ف ىوتشم توبكنعااب هنالو بالرطسالاب
 مم لي ماودلا دي عقو داشرلا اذه بالرط هاو توبكنع (يندملا) مداتفرا ماع فك

 45 اهلءالر نانالإب ةسوهخ ىهو حو رلا سهم مولم لعب و بيغلاءامترارسأ لوفي
 يذلا يذلا ةوفرصي وهشوفنو «طوطخ نمدارللامو هر دف نولعب سائلا ماوهدب ىنمتو
 003 ةدباس ىم2جارببغ ه نبا ةقحداداراببناإو ىرشم نك هيف ةدئاغالا

 مضتلا اذه نماوا م-ءايبنالاةث رو ءالوالا نوكساو ءايبتالا هب !ىطعأ (ىنعلا)

 ثيرثنإا دات ايندهحردإط ىرتثمرارسأ ده اشن بو ةيئاريع ببغلا مزاللانآل ةسح

 ايندلارثب ىلارعقوننو رمل اهذهن كل (ىنملا) «نورددحلي رهديداردوخسكغ «
 نو رقل اي دارأو ابن دارثب ف كه ىأر نو رقثا مالك نال ايلوالاوءابننالا مهءابتامذعلا
 اىلعي لو ب ابسالا بيسم نم اولفغو ةهمالا قالعن الإ او فاختر بابسالباركسمتاين لال هأ



 ( نفل

 لوكريشوسصه ٠ ديدناو ب ردديدهجرحر بكه ال ىوتشماو ذا اوناماذ ماي ساتلانإ
 هرأرول الامرات وريازابت فارجو مم.كماوأرابنالا لهأ (ىمملا) م دودهجرملا
 جراخللا نمدلعأ(ىملا] يدورف دشدحردتك ىريشنآة نر و هه دوغ تهاردهغكتادا توريزاطو ىو كاان هاني ىدب وعرمس ن حالا عسسل لثم مال مهل شن ناكل اهجراخ
 تناةقيفملا نجاحا نم هلعت نائل تل ىؤرمىذلا ىسبالاررثبلا فكلىؤر ىذلاذلاذ
 لظلاو, ,سكملا لاذ مدكن باب لوغب هناك س أرل ا سوكسحنم_ ,رثبلا ف بهذ ىذلاعسبسلا لاذ
 تأ هتفيقح مع ناىأ الار اين دلارثب ءارووه ىذملاىنعلا لام نم لع !ايندهلا ف كا ىؤ رئذللا

 شيشوكرخ ربط ىمرثبلاف قو ىذفا جالا بسلا لاذ لثمن لع ان ايما اذه فين
 قب رطلانعادسأ ب هذا بنرأ (ىعللا) من[ ريشت[ت سما ترد .نالنىاك هر زا
 أو ر ردإو ىورئيلارعق ىف بوشغلاعبملا لاذ دس ايىانالفاالنا :هشأاورغىأ
 ارسل بغذا (ىعلا) م« شنك ريرسيرتبلافوزانوح ٠ شكب ىو زا !نيكماجردنا
 لوشب مسأر هلقا هيلع بلاغو هنمىوفأ ن1 هئم مقدنا ىأ عسب لا لاذ دقح بصساو
 تالايملا انه هتاريو اين هارب كن انإلا ناعقوي ناطبشلابنرأو |شاعملا لقع ذرأ
 . ىلا« ايشالا هذه وفب ود مشنآو كل ىو ىه نالوشرو شوقلاو
 + لايخزاو دش شوكرخ كبد لمظفلا 8 ىلا راشااذولو. ,راثآلاو
 7 اين نم راسو بنرالا بولغمر اتت تبتر ءهدلغملا لاذو (ىئدعلا) 5
 لاماذهو هيلع لمف.4ايخ ىأرو ة.كئيوج بني مالك ريب ناميهلا وذكر كابأول <
 | ةيقيغح اين ىلا قتاسوكعلاوتالابحلا نان ,رتاطيشلاو ش اعلا ل :ءبولغمنوكي دلما
 تين بادادشةن نبا تفكنو الو ىونشب صترلاو عاملا اهي هرو خ ىلا لوصولا ىلء مدعفا

 ىذا شمنلا بنر :رالا لاقلم دلتا عبس دلاذو (ىنعملا) هب تسين بالم آبيلغتر رنا ٠
 اذهنوكنم لغغ لب باللا بيامتريسف سيل شمتلا انهو الأ ءاملا ف قري

 لوسيولا ىف مسي لو بذرالا مالكي رتفاوءاملا ىف يري ةقيملاب
 شوفتلاو ت أسوكعل شاملا ضمو ناطي كلا هارأ :| د هللا احا نك ىنيغتلا بن سم ىلا
 باقموالايخنارث اسوكتلا لبيت ن ءقرملا لوغي نار ديال ةيقيقح بن هارب لى هولا
 نوب زكا ه ىثكى ىبكوج نمشدزا م هون ىوتشم انكم مهي ري هفريصت لاك نم بولغلا
 مانت لدخأو و دعلا نما دفح بصق نأ اضيأ كن اما( وعما) ب ىش ثرهرد طاف شش
 ,1تسلا ثاهمللا تلاتاطلشلاو اهم :دحاو لك ىف تن أت اطا تسل بولغم تأ نمإي هنم
 تلات اهلا ىف طلقلا فدل ةماب تنأ لا |وغب هلك ةلرت ملا سلا ,اظلا ةسما1نساوحلا
 ةريشم اكمل دنع ساوحلا نال ةلرتشملا سل فوت ةره ألا سنا ساوملا ىف طاغلا ىفوأ
 تت ل ل

 دامو



 نمولختال هفارومبر قشنتْلاجنا مادام ةنسلا ساوحلا هذه م. اشملا لاقوةتس ني ملكتملا نو
 ع تف: اضاره:تافسزك هتسفج سكعو لدا وادع نا ىراثم طافلاةيو را

 قارون سكعؤدهلادوجر قدقحلا لاذ تلا ت اهلا ىف طلغلا بول.

 يح نار اروء ىرشمللا 0
 دوجو لوعىذلابنألا كلاذو (ىمملا) « تعب وخعبطزار و ناديا « ثمنا

 00 ا ا
 ةوادمو (ىنعلا) ييدوبهنيبآ ةسفسواارثك « دومتتيورو رهناتتشز قلع
 كلراسؤدملا كاذناليؤرو قدعلا لاذ اهحو رهط أ ءاانهبقلا هدف ارسل قالا

 | شيوخ عيفدكنوج و ىوتمةرادعلا:روص ىف كل ىؤر عيبتل كلب مرج إل ذ.كرملاهجوو سس
 ا كمت تيأرابل يلماب ( ىنعملا) هب ترثع ,آر ناو نسج ىاىدبد

 دئستالن مولا: ةيصدوجو ف كون تيأر اذا ىعب مولا 0

 كلش قنوهد آرملاف فرملا نال سفن تب رشناك ه شرد نا كل ثةنوه لب هت معلا صم
 ميل الم (ىنعلا] يب ىفزيمبرتخا سكت نون نلاخالىسهزانسا باري ديزي ءإط ىوثم ريغأل
 تايهيدبل | نماذهوءاملاف سكعن مل! ءايضعأءأملا ىلع اسكع برشب ىلاعلا ىأ ىلا

 تدم ارد سه راس نك و ىمالثان ايام يمل يرشت تناودح الكلب
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 ةيلغلاا ارا نورا تالادوجرلا "ال داراثإب نواف اا ا:ثد اسوان دعلعصت سمفلا
 ةو ادعلاو ضغبلا تاسنادزجو ل ىأرناند فاو وعلا ةغس مسغلا ا ,هو ءالرةسالاو

 زك قخاو بنقل قلو

 دحاولااذهدوجو هام ةبوهنلاو ةبكنلا هذه مد
 هكتوج « شرب ىزيرال تسل الاخ ىوتشم ديلا تدت انئحاروا ا 2+

 سكماملا منمنلاسأر ىلم هالبةسالا بارت برضن تنأو(ءملا) جيش رتخخا «مشز ىرا ها
 هدوحوف اهتتظو بر هقلا هتغسدح أ ىف ثأر اذا ىنعي امك هنظلا فا
 ناكر هب خاربيغرداوت كن ابني سكعو ىوثد البتسالاز' نرش
 بيغلا بهذو يد+ اهدوحو لرئالاو سكفلا ل1:ناامل (يعلا) نا 1 زاك ى درب
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 سففلا مجتلا كاذو (ىسعملا) ياود ندركسسسب شدي اهسردلاثسه
 .ًاهرور اهلطءافخانالةوفرءاود بناقل لاذ ىف سفلا مضلا اذا بأ ادوجوم“ اهلا ىف
 هللا ماو اثتما جالملاب هيلمر دمتالا ذهو ةسوكلا نومفنل اهحالساقئاللان «ء_فعفنال
 ديا كلب 9 ىرتثم تاسوحنلا عييمج ىمىلاعت هللا لظنصأ هيهاؤ نم برهلاو
 سحت سك فرطلا اذه س حن نال4 بنابنالى ذل بنام اب هلع رو سوسحف ابناج نع : !ماللا لب( ىتسعملا) عودا ف كوسا ه تئوس
 ةسوغ سكم:واد علاو ةيكنلار فرطلا اذه ةبوضلا نمءارت ىذفانأن فرطلا كاذ
 ناسكف «شدشختو سانش وح داددادإلا ىوتشم ىونمملا فرطلاةوادعو ةبكتنو
 لاذ نكعو هتبهوم ةيهوملاو قاماءاطص املا دامي( لا ششو جب ردنا ثسدلد
 هرئازثأو هك سكم ذل تاه اوةسمحللا ساوحلا ىأ تسل او ةسمما قره ىذا ءاطعلا
 (ىندلا) يثير. درمدناممناويىربجي وت: « كلي دزتشور ,زناناخداددوبرك  ىوشم
 كيرءدرملا كانو توق ثن أل مرلا نم ديزا اين دلال سهأ مهو ىفادالاءاطع ناكولو الثم
 دتجر خس كع وو ىو ث مهتم عفنالو هر 3 قيبهدع طسولا ف قابلا تيما لامؤأ
 أقم قمرظنلا فرخ س كم (ىنعملا) ب رن زككاىانيكهشبي ىنبب لسا ه رظترددياب

 تالا يو رىأ ةمنسدلفتلا ولع 'لاضالا 3 ررظنلاج وعماب تبن الو
 أريدرك شخ وج قحإ» ىونثم كؤيحالاوجيتسلا كول عر صتقللاو بابيسالا ب

 لهأ ب هوو ىلصا ىلاعتللانا املا (ينمملا) يي زاردرم ناديت اطعاب ه زابتلها
 ارمعلااطعلا عم مههولاس لك ىف ىلانعت ها ىلا نب رهتغملاتادابعلاو تاعاطلا ىأزايثلا
 الوحام نوغيالابفنيدفانهيلم معنملاو ةمسعتلات راس (ىئسعلا) جم هسيلا اوزناتجان تسال ئيح هيلع عنموتمعند تيدا ىء ىتعلا ىلةيتابا ةايملاوليوطلا
 هتاىوسا.عاوشرمأىأ هيلا اوكسعلساىأ او زاتجا قوما يسم ىلاغت هتاوهف
 ديما ردوا, حدادو ىونثم لاصتفالا با, نمىمأ ل عفااو زانجأ ناذدبلا اوهجون
 وراك العم طاش هللاءاطع (ىنعملا) يكاوتو ىئابوت تا هكنانجتآ « ناجوخ
 ىرتثم ررش«لمجو رد قييال مهداه !ةشيبل_هصاوهتنأو تناوهدركياذك

 اشرف (ىنملا) _ م« باطتستوقودناىبتدهدب « باودانىاهتسشا دئافرك
 اهالي ىل اعتدال يطسي ضر اب وأ ريكا بيس ءاملاوزيشيل ءاجتنا بف قيل
 ىسرفإل ىرشم ىنيقسي و معطي رد_تم تدب ىو ىلع ابناسو رانوق«املاوزيللا
 كنمبهذوإو (ىنعلا) «ىرستادشخ تن اهني يب رف .« ىرفالردوح تفررك
 | لصي ابنامور ىأ ايفخ انمسىلاعتهظلا كبي افيعش تنكو ةده لاو ةضاي رلاببسن نمسلا

 تحور



 دفق

 توتارثلمره « دهد ىوبزاثونارب ربتوحإل ىوتنم رونو ة رسم هش كليلقلو كحورا
 *اذغواتوت ةمضارلا نم نجا ىأ ىر ةربلا ىطعي ىلاعت هللا نامل .(ىنسعلا) مده دىئراناج
 ةدايملاو ميبتلا معوق نان ىنامسحت سيل امو هرشاملاتوةن الجور رلا ترخشام لكل ىلععي و
 شيوخ وشعب وح ه دئسر زىزاسو كد شابه نا ىونشم امبكوعتميو نوعشتت

 هقشسعن ىلامتىحلاةادئسس | غم ثنأ عنطصن ىتح نوكسنام حو رلا(ىنصملا) م دنكيما
 نسحأ ةبحم كابي تح كبر ربح ىف ل حور اةيدبالا :داعسلا بلاحلاي لوفي هنأك كيبحي
 ٠ ءارحناجوماوش قص تايحوزإلا ىوتنم لأمت هللاىلا اهبلسن جور قولا ةثام نم
 قشعلا نمله املاحو رلاةايح ثم بلان (ىعملا) م ءاونعكنومارخق زر نآوزاؤ
 لوفي هناك ةرم فول, حورلا نم ىلوأ ةيونعملا نازرالا كلن ىأ اهنانح ورل!باط الو ىسملالا
 قر رلاىلاعت قملانمبللأ هنمصالملا ثدراناىفامسملا ىو زرلاب ةابحلا بلاها
 نكلسانال ا ل بلطئالو ىامورلا
 ناليصة:ىفع رمت ةينامجلالا الا نم ًاريثالو ةبا اهلا بةارملا ىلا لو ول ا كالرسيالا
 تاياتناردلا «لالزوفاسنادبانوجازرلخإل ىوشم لامف قحارسهاظم املا
 انسيلالجلا بحاسو اصلا وللا قالا ذا رما (ىدلا] «للالجلاو .اغم
 بارد ربت راةسيوح ناشلفطار نآشل)_ءوناشرع» ىم قلما ةلءتشم
 ءاملا ف ىريىذلا املا مسن تم لثلا قمممطلو مهل دعو قلألا ملءو(ىلا) «تاددا

 هتاذسومثاعما ميله لق نانا ملا وو ىلا فروطت انس ىلاعت هانىراملا
 نيطاللا(ىنملا) يح ىهاك ؟تآسمنالضان « ى> يهاشرهظ.ناءاشدابإلا ىم
 اذا الكم سهلالجو م-موظسو مسهتمظعو مهتنطلسو مسهؤاب ريكسعف نما ةنطاسر هام
 ىلاعت هيلا نم بلطتو ةكماللا !باذهو هله ةمظعو ا دغرسشملا هيا همك ذاك بامفاهتبأر
 تو صيام نولعفي و مه ىمأ ام هتنا نوصعب الدادش طال ةكئالم ابلع ىلاعتهّلالاقنامالا
 للعلا ةفصف هتريخو هللا لسعل ص“ املعلاو ءالضغلا ينوي ىلاعت هللا ةظبل سم لشامالاق

 هللا لعل ة ل ابل ايار الوتلاىلامةهقلاةربخورلم سك مها
 8 نشنك ا ىواثم شالك

ُّ 

 اهنانةينوكلا اره هذه «الاوهش تافسكرم انامل لاذ سيلءاملاو رمقلا اذ
 مكو تنأ نورقنءمكل وغب هناك 4 لئاسعرخآ ثرفاجغعي رئراملاءاملاكىرهت نرف دعبانرذ
 تسيلر_هاظاا تناك ولو ديدج نرقاننرق لااو ثاحرمم دوحوال نرهملةيهلا تاغصنم
 ةيهلالات اذهلا رك نكمل اولصأ بناجثراسو لوالا نرفلا ف تبهذنإب رهاظملا كان



 أوعملاملا فر شفلاو لدعلا لاذوهتطاللا فل دملاىأ ةيهلالا تاغسلارخ كاذرهاضب

 ضرالا ل هال رغتااو ل دبتلاةتلدسبت مهالاودو رملا كان نكلو ىبهلالا لضفلا لاذ

 لضتد[لسشنو تل دم نأ لدع و ىرشم لوفي و زرفياذهلوءامسلا ف ىذللريغنالو
 اي ل ضنلاولدعلا كاذلدعلا (ىنمملا) «ماونرتنا دسشلدبتسمكيل ه مه
 ماوقالاو محالا ءالؤهو كمزلاونرقلا كلذ نكس ىلاعتهللا تاةصرأت  امهمالز شغلا اذ
 يسهلالارسملظلا بن نيئالث لك ىفوأ ةنسيئاش لك انو رمظب يل دبتنسم اوراس

 ةرقإ» ىع مهفهت
 ترم نورق نم مكو به اع ماما (ىنلا) ماددرب ورارقريفاعم
 أرورلا 'نمولغتال الرع اظملاوةتاثةيهل الان ةسلا ىمي ماو فاو رارغلا ىلءىناعم لاهو:

 بسد ف ىونتم ماوه ى لم تيائاهراث ةوةيناب رلاءامسالا موحش

 ,ناون[ضرعور اظن ارب كلم
 فرطلا ىهورطتع.جراطقالاو ءامسلا ضرعرأ طقم لب ىراملاءام ا ىلء سيل امهيانب
 ءامسلا ده ىف ةصءاراجااكمرتلاو هاما ده ويَماكت الا تاعسآلا نم دار اوبن او
 «اناكمهدوجورلاعل ذه اغوتاذفاءامس ةضسارةيهلالا تاغصل الثا ىفاذك ةيروصلا

 موضلا ورم ةلالب ةينوكل ارهاظملا ىلع ءانب لستر ىراإلا«الاكىه تل ا هللا ت اذصو ىراملا
 قىزتةيملالاتافصلا اذكىربءااك ضرالا ىف ىراملاهاملا ىف امسكعو اهلا ىلع ىهىتلا
 تثافصلا اذكءاعسلا  اهلطتال لبا هاءاملا قبرا رمال اباظتلغ رهاظلا هذه
 (مفسنباإلا ىولم تاذفل" اهبراطقا ىف ولما ةيهلالا

 نكلوذب وتم ىلا.هتدق اتا ذوهو ىرنعلااكلفلا ىلءةيه 0 ا
 ةيولعملامومتلامذ_ها زكسس ىراجلا هاما فاه هران را اسوكمىرثاك ةي روصلا موخلا
 بوخ 9 ىرتثم ةيناسفالاروسلاابا صو ةينركسل ارهاظااوراثآلا ف ىرذ الاتامملاو

 هرجولا نسنحو (ىعملا) ب وأئب ولطمسكع ناشيأ ىن قشع مه وائيرخ ةننآذ
 ىأراكفاهف رهظو مهروس ارم ىف ىغءالالعو لب زملا لاج ونسخ لا





 .ارديشروخ
 ا ل الدساجاسدخارصو كد

 نانرشلارثاكسصم_كتنالف هللاىلا ب 0 رو ريل 4ةفاحلالا هال
 ا دج اسمملعتالا دوصتس ناكىذملا لا ذو رصبب ىبو عهس ىفوةيبرل لصوو هئم ثيح ةيرشبلا
 قح كم لاثيردو تسبن سكمونباهناماراهسكع إف ىونثم مدكىنب فارشأ هيلع سقو
 ىرأ حلا لب اسكم سيل هنكل اسركمل|هبشي هلام بستم اذهو (ىعملا)  تيندوهب
 ةمّدفنلاتاسركملاو نا ذلازثأ اضيأوهىذف!ىر وضل !لمتلاوهاذاهو ءو وصلا ىف كم
 ةغيملا بس نكلو تاسركمللا باشمرهالتلا بسك سكملا اذه ناكو لو تا سلارثا
 نركبال اذده من سكملا اثم نملاروملو لت ىفاثئارطشل اف لاناذملو هبا سيلا
 قملااذك موهفلا هيف تسكمناى دفا" لاكم دىنبدوجو لوي هاكسكعلا لايوه لبا كم

 مجنالماوعلادرحو يف قرلاكوه سيل صاوحلا دوج وف فران كلو هتاغس تا بوك يامل
 ىلع فاذقسملا نبع فاذكسملا اولقا لاو قل و ةيأقو مهدو حو ناكسأ قالخاباوةانق
 لزالا ف قرشا لت نع ةرابعنيوثتلاةادا ءاينلاو نم-!او رووظلا ىنممم ىف دوم نا
 بتحلالاذو(ىنلا] دام دينك غور لك جَدر م جايغ دماجوأ دب 1 » ىوتمم|

 درولا قروب فرت لبئثمسعملا نهد نم هيف قبيل در لانه نت دمعت
 اكالثمجربشلاوا || نهد ءانعمدع نورا معلا ىلاةب و فملا هتوهدتلازو

 سمسم ب احلا اذكب اذ سلا ديلي تيد ارملة دو ريب دسمان
 لدبت ممل نهدزوكممجريشلاو: ايما“ ايفاس*امراسود اج

 فاسو فاو تملا زخم 1 انيك رولان ةدراسر

 0 ا
 هئيدح ىف لاعت ةوق نمو ىرهنلا نكضحفو تبمرذ ا تيمرامو ىلاعن هوق نم كلو -هظب هيف
 | ىونعلا دامه الا نممسف سيل بصعتلا بولغم نكلو ىندسعت مف تض رع ىناىسرل ىمدقلا
 (ىنلا) مدر شنرج كئالمدرصمم كلاغ «دوبهرجو »تينا دحر هلق ىم ةرخرادقم
 0 ادري دحر عزالراف لا نالت وكت نادحولا بق
 فارثلا نم فرشارونلاورونلا نماوملمم كال ١ نالذكلالملا دوصسم نوكيىت«بارتلاو
 ا سجل



 هتيع, 1و عه لانس ملل الا وان رضالاو ارونللالا كالا ا دصم اموأ
 نامه دوجسو ه مدأ :آل م دوس لب اد حولا 4 ب5تددعشل هريغ نأك ولو
 : و ءذح ىلا ىلاصن هلا نانا كملالا ١ دوصم بارا نم نولخلا نكي
 دم بيس سكه ديدودج نب رددرحإط ىونشم نبدجاهلاوعت ىسملالا ْضئلارسراوطالو
 الاذرْلا اذه حافتلا سكم ىأرالج ردا (ضملا) مب هركبيسرب أ .ناديدارشذماد
 ةدسافلا ماهوالانمت سبل ةاحلاء ذه سفنو هنمهبذ الم حافلا كاذاؤارلا
 ثقولا ألا ة اكل هس. هذ ًالعماوربنلا ىأرول الدوح لا ةقققم يهب لاب ثالابخلاو

 ب وج ىلع ل : :
 الا نم فرسملاو ءاملا ف موهنلا تاسوكم هيف ىلاعت هللاثا ءو للاسلا ءاملاكساثلا

 نالا نيب قرشباذهبو جاذتلاكأ
 ”انلاك ايلوالاوم اينالاوكذش ال« للا ف اذاء الا فا هك داكو
 فام ىننجا هيلا اءادماَلَمو اكل نطل حر اذان هلكش ودكم هير انو حافتلا
 5 .ه لب ضح سس كفت كتل: ايلوألاو ءايبنالادوجر ىف ةيثرملا فاصوالا

 ةرهاظلهساوحر هركنو فم نمؤلاوةثامالملااا لالا بخ نوكتالةيهلالا تافصلا
 نكم آو ديبمنتف قولثم ةيغب ةح نوكنا ده ىلع ةيناحورلاو ةين امسملاهاوتو ةنملابلاو
 ةروصلاىأ ديلا ىلارظنتال يمل( يااوخا نك« مسومكيتأك
 ىف ىلاعث هللا لاق ميه ءاج اس قا ا بيذ :مصلاو مكبلا ل اذناف اهلعمتالو لاوح الاو
 بقارع (ءاينأ م 0 فكس شاع ةروس قئاوأ
 امامنا ةرح الوابل مهنأيفوسف ند مض ليدل الج ازيك ام)

 ٠ || يسعي ودق هعمل رمل وحار «ابلوالاو"ابدنالالاوقاب أر هتسا
 در هانا صم , نما ىف انودحالف ممراصأ

 انه



 (عئم)

 .دمتوأ تم دخل ىوتمهنلاعاملا دف ىنعاط |نم لاتو ىلا ىأر دفف فز نم لسو هيلع
 دن ايفو. (ىنمملا) «تسنزورنبانديهنديدزور هل .تنندكقح
 اك ه تلا ىلا ةرو والو لج نمل ةعاملاو ةمدخ هنعاماو لبو هيلع
 (قحلاةم دخن هتمدخو ىلا ةب كر هني و رشا مزلتسأن لغنما ى1ئشملا نز و راك هىئلادجأ
 (ىنملا) مة طباش ةبدحف ٠ 5  تسووخخزا ناش ءرحتزوز زيا هساخو 5

 كودو ءارزاذلبل فز ربدزدبش روع ازا 0

 قيرط نم سبل نكل كز و رلمر ولو برصيد نماضبأ (ىنملا) 0
 سمت نايمودإ» ىزشم قامتءارووه ليسا اهللا نع لاخدوهعمو نيعم فرطو
 ىأذزر (ىنعملا) م ىهك [تاَزَدكْنآ ءزوريَسهو ىهرنز ور نباو

 *ذ نيمامنأف ىبب رطل ثلا ءَرَحالا د هانا نكت لو وب رطؤمالا
 مدام ا نالوخهنممل نكي :الاوهوذ انئارئاسو ب رمل سر هيلعدلل قسلوسرلا

 ثراوالا د أ هلعنالو هحورذ
 لع ءونابيراو و لمت ىفو ل ىف نيمتلا نان «ىرسوبلا لاقأذسماو رهظم 4 نركي ماك
 .[| + ةدوضارو وميدلا نماشروارعل !نمانرسغ و سقلم هللا لوصر م مهاكو همركالو

 قانإسو هيلع ص ائاىنملاو 5 مكمل ةاك ثنمرأ عل اةطفن

 لم تمدح اينلا لو ركلا قالو سلا فب ناي لو ةيصصلاوةسقلملا ف
 مها نوفناو مولكو رطملان» ةصمو أر صل ةرغر دقمو موديله هلال سةقالوسر
 "1 ىلع ا ميبهفتلاةدإب 0 ' صخو مكسملا ةلكس نموأ مهلا ةطغن نم
 را . تورت جالاب ىراركضماا»
 "كل ةاارتاس باصمىفأا
 ثق الممل يجرؤ اذه ثلا
 .اذوذسشنملا ىأ نزورلاب لبوه بلع هللا
 .اصس ءاهسلاو ضرالا نيب لاحاذا



 يتلا هزاررل رئاسك سيل ةبولالا عنا نزورماي الا اخ نكلواد_هسعلاو ةنزورلا

 مى دم اروتلاراخا لاما !!ذه ل نزوراو قفل رتا باج أول «ال ماعلا اله ىه

 باج مهلر هطول ان قلم ارئاس ف الضما دبأ باج هلل نيب وهنبب قبب نان برق لاكل هللا رن

 (ىنملا) « تقلأ موو نزورهابمرد .ششراوه ىلا ءارريغإل ىو اوفحل

 مولوف بح سمشلار نزورلانيب ةذلأمتسلاتاهلاءذهو اوهلا اذهب ر طرق نم
 ةفلأ تاذلا سمي وهلا بيبح دوجونثرور نيب ىأ ىلا سافنأددعب هللاىلا قرطلا

 1 هثنال تسل !تاهجلا نمالوءاوول نم سيل داحشأو
 تحدمإ» ىوتنم ناكف ةقيقح اهرامثأت رمظوأ

 قمل اح دم ةاك مس هيلغ هلأ سدح دم نخ ملا عيست هدو هنح دم( دما ] قي نبا
 قابل الاكوف سدا فارم تبني هدوجو نيم ىف نان ىنار وت «لثملا يف هدوتجو نانالعو لمس

 ادرس دِبلا الاذمساتمشوناببه نوكيأل

 ةبئأب لا تالا ةيلالاتافسلا تنس دأرمذركبف افنلا رص نمره الا حافنلا<
 نع ءزيسيقأو هبف حاغنلا عشولدب_.انمهشيضي شلال سو

 بي فو رشلا هدوحو دبستنان رحمن م هبنح دعت اوفا
 هاترك ةىالافي ريثلا دوحولاَلوعي هاك عا :

 الف هتفيفح نم ةيملالاتافطلاروظ”ىأع زنتلاو رفاولاحافتلاء + تبني ىذلا ديلا

 ةرصضدبسلا اذه انيمهز اهتش ال تافصلارهظن ءانيمس نا قيغقلا له أ دنم بيع

 تاذلانيس و هنيبدالةبهلالا تالا هئيع نمةنانلا دبسلاك في رشلاءدوجو نان جافتلا

 ازور عنايمك «نارخ بست خردفاردبد ناو وثم لاتاذ_هوايطخاتي را
 انيرط نيدوحولا نم لكنيبام ىأ نال اغنلا رص داديسلا اذنه (ىنعلا) مذاهدمآ|

 راشأ !ذدولو ىنح ةفيلعت هللناكو هتاذو هتاف هبف ىلحت ىلا هئهللا نانا ونعما داق اواي

 3 اديور مختلط ئونثم ماضل نيعةفيلملا ولان عياشلا

 ديسلا اذه ملمع ةرمثلا ةرصحشلا نم تبانلاو (ىنعلا) < ركع زنامعدو ر

 دوحوملا ناناهرهظمر تاذفا: ؟مرلسو هبلع هللاىلسهدوونالرمتلا عون لاذ تبني اذيأ

 تجردوتارديس ره ظ ىع ىوشمملا داحتالل لدغ اقدرطاذهوةمنآلا ىف رس كعن

 ادب الراظنا اذكر مالا نلك اذا (ىعملا) تنين ىشوحخ دبسنباةياسريز «أ

 « ررراثخردزا



 001 اميلارادلهشب يت دانا كاذرسب فا
 وتم فّرستلا له أمم ساصلفهقاعمساكنادارأ نء ليفي ةفيطالاهراث
 البن! (ىنعملا) «ناوخ رش وك ارح نان هناي رهمىادر زكؤالط أب

 ةيسلاةدومحل ايءعدأ اري زيحلا اذا :ئيثىال ل اهسالاو نيالاو ى الط الاب ىنأيزم هزيسطلا نا
 هلقتال قالحلالاىأي زيف ناامل اذلهاب لوغب هناك لثم او ليتل قي ره ىلع تيبلا اذههو
 ةيناب رلاةردقلاو هيملالا ةسامللا هثمشر ملا ذاقزيأناك هب ةبرشبلا ىأ:دومم هل لة لسبازم خ
 فوسولااذكنأ ةدومح لهم ازبخلا وكي نأ 0 . لب انفثمرشنالا اذدهام نيل امل نم نكتالا
 ىلا نان مسهفلا*ىطب نكننالو فلخملا نيع فلخخملاوتا ذا ؟معف مل الاف اصوالاب
 لوضمملاب ٌاردالا نم وسأ سوسمحماب كاردالا ناق برلا نءدعب.النركلواب رنوكمالىولاو
 بارت (ىتعملا) ناددمرسونيب همر هرساروا كلام نابودركن رمح نوح هرالاشإل ىءا

 ارتوع اظل يضم نكولو ا دمنا هلع وادمنا ياتي !ةروثمحورلاو نيعلا لعج ا قب رطلا
 .ارزناكبكء داش رايووسلا ون ايتوتلا رثأ هبف نكسا كر ابتما ال
 ىو روتوجطتقع اتارادهلاراوأر هظت ءايتونلا نبع

 يسير ف ءالضرلا لمدرب فرت اا «قويءردور مك
 قورشلاىرأ اد لوغي هاك ءاعسلاقويعليدآرأ  ةرسملل بب رقمضثوهو قويعلا متل
 نمباطاوءامملاىفاهحونأئثىال لماكلا نانالاوعر بارتلا هجو نموه ىذا اهيم

 مثجىاناوخن شنسهانةدشؤط ىرتم هتمقراشهلالارؤو قحلاة ؟سمهنانراونالاهناج
 ةهدتالتنأ أرظنلاعسواب اينافراس (ىنمما) خلك هناك

 ايمالتمر ارسمئالولبم يبد لباسا رجآلاو فزت اوخو خ ولكل قبب تمره قاذك ادوجوع
 ذب رمشلاب و ”ىزا لا دوجولا هنازسمتال ةيولالاراو الات يحب ريش لسرلا ناطل_ىنعب

 مادة ىعهدوجو لالا 21111111111
 برلا ازك الميشمر ايئالتن نركيى أ: فلا دثازم ادق فيعضلا نوكياموتاذلا سمن
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 دس د رار اهنسهرات « راكد رك ن(تسلاغوتسلاط ىوتكم هدايع فرصتي ىرقلا
 رام دةئامن عتلا نم فأي يح هديعل بلاغو بلاط دي ريياللاعفلا لاذ (ىعلا) ميرا
 ودل م ماك الاو لال مل اودي رمجو قب ,ىلاعن ساق ةينينثاقبتالو لسجضنق
 هللا ىو مام ناك اذان (ىدعلا) 4 تادوحدوخ ةحاوخر داره دنب «ناوختو دوا دمودو

 7 ًأرقت الو نينا لعنالو نينن !لوغت نا كلاما مو د هلاك
 37 الو قم ارم ف ماكل دشرملا لهئال لوغي هناك
 اذكهأر هاو اذكهرلءاوءالو»ب ٠ نمناكد بعلا نمر هطامو ءالوا ناك هك
 تركبال لاق نالعاودامتالا ةيترلاراصوو هقل اون دءايلوالاوءابدنالا نانا كلرشلا
 تابوهدرموتسناف ٠ نب رف آهجاوخرورد مهدجارخإل ىم اتا قولا الواتواخم
 داما لاك ىلع ل اذهر نيفدو ثيمودأن ديلا قا رو فاضإأ د 3 (ينلا) عيديندو

 هتفيلخو ديس لورلا: باف ديسلا ا ا.ىأ ىببكر ثغصو نيرفهحاوخو ها عمهتلا لوسرأ
 (ىنعلا) جار دج ابييدمهو كم مهينكبك هر هجاوخ تنس ىنبا دج نوحإل ىم ديس
 اشيأ عيضأو ىسمت ا درعدالعو لج ملا نمدبسلا اذنه ىرئا ىوتعملاداهتالا نعالفانأن و
 مرهف هنم كاربخ الءالعأو هرهظو ههحوؤ ِهتح ابيدو دوو تم ىأ ةجاسي فلاشي أو ملا
 هليقود تسا بف ىينا ه نيطزورك زادك تيهارلدو مش 8 ىم تاميالاو نيالا نم
 :الا ىلارظنتالىأ نيطلا نماهل اًمظنم نك كيلو ةلرظتوك علو مسا (ىتنعللا) ) «نيبم

 نم هنغلخو ريقضلاهجو ىلءيلاق» مدان سلب ارظناك, مطل انماو لن لءتالو ةراغملا نيعب
 تدص-ولو نيةليقملال هداهم كوع داخالاو ةةيغل اراب عاب هنالزمذ
 انديستات مه دونك عم .مدكداعت ا لاكل نكلاو مدآلر هاظلا بى ةكماللا
 ههجرإلاك ا اهئ لكس ها لاهل ينودتك رشا ا نشنع هللاتاغسن هفاصنا مدا

 ةدحاولا ةليغلا تيرا نال (ىنسملا) مع تةرودانق فخردىتأ 1 «فرطود
 هللا ةدارالةريافمدبعلاةدارا ثبأرو ءالود نعادبع ةيدوبعلاب ف صتملا دبعأ ات

 ماللا سكسي فلعل ارم ةذرلما او أرنيالا نمتنأو نيتلبت هيلا اوأ رنيذلا نا
 مهدام ا ةسهج نم جراح ىف مئافلخنو ءايبنالا لام نامل عفن الن

 رانلا تمر ذافرانلاكمهل نأ! لمتو قارا ل ارهو ةمجلا هاا

 ثبب رغ نانريمه ب ولسمو لاقىتعملا اذهتاث الو ةقيشحلا ىلارا ئاوادبع
 ببي رغرمعب ىه-للا لستم هانمو ةينيتثالا ىري ىذللا لاح هي مانوع شاك



 (عع5)

 لاحأ نك لا بحاسمسالا اذهتبسب 0 درك لاوحركب د ناك يمان نبا بسس شناكه ادي |
 هطعيرل مسالا اذه يبن وره مسا كك ب رفلا الاذن رخ[ناكسد ىلا
 8 .ردسسكيزاكك م مسغ 4 دركش مظؤاوإو ىرخ أ ناكد ىلع هللاح أو ازمعن ن

 نوقفتم ىأ د _> اوننيك اكدلا عينا مهغبهل بي رغلا الاذو م دئشو غن نانرمس كى عمأ

 '[ ديس ضغن ىف نوقغتمو ضفاور مجال رم دعسا ناك لزبخنأ نوهسيال مخ كم ىنعلا ىف
 2 و و او وسل

 ىمالادىلءو نامعورمم ةيفايلاةثالثلا مسار هللا دبع هبعناركب وبأف نيم هْوأ مهعساوأ
 |رمعا مزاللف بيمن اطيح نم ضفاورلل بل نكصصلو خآلا به يمدح اوك تا
 هنكناداوئشنبك اكد عب تالناك فاءانهنمزيملا با! مهل لوب نا بي رغلا

 مدرك الغ نم كنك لرادما خا مهؤط نيك اكدلا نمزيط ا ذخأ ىلءردقي
 امرا دثملمانوك 1 هستل «فذن ىف لوعب تاب هرطامل تأ بي رغلا د وهب تسيئربجع مان

 نيديدوج» ىلع ىمسا الب رم ىعنا سيلاناو 50 ىعسا تلفر تايلخانأ وفن ريما عئايا
 هذها لميلر م بي رغا

 5 ١ ببن تنك ناو مالراذ

 عام نس ا 3 5 يح «نب زاممشإ مانرمع
 مسهزا اراها نارط طر .دركتو لوكيأ توا“ 0 ةنلادكذا

 مة دحاو لكم أ يك اكذلا 0
 ادوجوم مسالا ا ذهم ادام لهل ىنمد د دعم ىهالو ىرخالارمغ تبل ةةما

 ا1نوار اهف ىل ةسد-ال تبهذا ممناكد .”ىأ ىلا مهتافتاو مهدا
 اذهل بفانالوموانديسنا عاود اشر الا نمامور حر كسنم ان كاذب و لة السال ىذه هللا

 ةدلب قرمعت ىعسملا بي رغلا فسو انهو حالصل ابني ريت دلي قرمعب ىعسملا بستحلا ف سو

 وأ ىن مسا هعمادإمحت ابيب فرش ل لصح الم ديج ق الع أ نكي ىذلا نابارا ها شاك
 3 نيل اروعأ فاذا اوك" ال أر لالا نان اجدها عسلاو ىب «ميسلاك ىو

 ,داونىانرمعرك  ىوشم لاب باذكلا جيبلاو مالا هيلع ىسيم سما

 تاك ادامشالا كلراتو ةيفينثألا ف ارانب (ىعلا) ) شاول تكاد دصن دشور غبن سك
 |مهردلا عم رئادلاو شاول قادة ل | رمعل ىعحم شاك ة لبو

 ىوشم رع ديسدو غبي ضفاور مخالفا ناةردكأ قانزلا سعال ضب شاوللاو
 تلفالنااا (ىسعملا) ٍوملا) ممركذا ديشورف ناناررمعنا ه مرمم تكي ناد لس نوح
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 لاقحا الف مهل تعرضتو ازيخ اذهرمعلاوعس مكمركو مكسغطل نم لذ الن اكرعانأ تاكد ف
 اركيدن ادب وردي وكب وأ ىوثم رمم ضغنىلهنوقفتم نطابلا ىف جن الزيملا

 لوهتكنااىل ناك ىلا كلاةبحاسو (ىنعلا) متانءاينب زكدنا ىيذاز « تاكو
 اناسح زيخ ناكدلا ثان ىف تال زيحلا ام بلطاو ىرخالا ناكتدلا كلت شما كا لوقب رعانأ

 اردناوا لوخا ىدومترك » ىوتشم : يم يسخج اك فوه ىذا سوح افيطلو
 تلا لوج أن كيرل تارمعن ىعسمل كاذو (ىنمملا) ير كذاك تسيئىيفكم وأ: ه راق
 ىدز سبط ىرتشم 1 كا قرغأ نات سيلاقا
 ةقارشا لوطا مدع لاذدعب (ىنملا) م ىلع رعى دش ىتاك ل درب ٠ ىلوحاانن كقارمثا
 ,ءايداجتالالعو ديحوت زهأ ل جرتاك اذا ىنعي ايلعر مج ناكسل ىئاكسلا با 0

 قًرااوودارم ىلا لسولر ة دمر نما او مرو مسالا دقن 4
 هنا ىشر ل ر رف ايلعالو قعريغر م
 هوطعي الدا. الام. . قرا افلم وان يعاد اذا هنارك فايف اصسخم
 .ارهأ

 ءزامكناك هلاءذه (ىمملا) مابنانىاشورفاناررمع

 قهالرمعل سب زابخاب رخالازابحلا لاذفاهك اس

 اك دبتآداتسرخ سدو ديكر منا رع مهر  دينشانوح »و ىوتثم عب ينعم رخام سمأ
 ىلا ل برأ ة ام دنع ىذا زيكا بمس عدمسا تارخ آلا زابللا سالف (ىنملا) ميدبمب
 م نمزاركز نكم هفىعزارو ن تنانير نيك جكوتم :دبعسدكد فارع

 نيؤ اكمل لس عرودأ تأدب رآ اف ى رس موف اىنعبازمخ اذ .هرمعل طعاب ربثاب (ىعلا)
 ربحا لواست نم هعتم ىله نو عتمه دلبل ٠١ ذه لهأ نا لعبلو هيلع *اروتس' .الا حالا

 لو مهيب ضو اذا امج ديتملاو مسرلاو مسالا ىلا نا ىلسع ديحونلا لهأ لاماذه ىلع سقو

 راس ناز تمهو ا ىوتثم ردنا ىلا همذد مم دسح اول زسسو اذان بهذملاوالملا ىف مهاوي
 [ربختا نيعنالثماشبأ مئاب كلاذ (ىنءللا) مي نز نانرباثك دمآر مع ىغ ٠ دنك ىنةلاوح

 هذغأي و زيا نراقب درع ظفينالثاق ىرخأ ناكد ىله نولي بناملا لاذ نم
 تانزنا شاك وهرد ه و رب ىدوبرمج ناكه لس نوح ظ ىوتم اييمترءاذغهدوكي وثلنم

 انورحم نك اهعيج ناش اك ىف بعذارمج ناكد ف تنك كنا اا (ىنعملا) م وشمورحت
 0 نسب بم نإ اولعاذا ضفاو رنا اك قلخ عبج نالزيسملا نم

 لا) م ريحت و ةاوح باتي زادإن « ريكي فك لعدم دوإ)

 / شورذر زابخ ىعع اسنان نا ىل
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 هريحزلار روفلا ىلع ازيخ كاطع ألو ةقثمالو ةحزالبى أريح الو ةلاوحالبا نه نمازي
 د اولا لوما ىأر ناكو نا[, ىف نيدمتملا ة دحولا لهالفأ نم لماذ هو نطبلاب
 اذ ولو ىنانرعلااذغلا الو ىناسو ازيا هنو طعبال مسرلاو مسالاو ةقرغنلا نم جانريغومف

 (ىنعلا) هب شورقردام ىا ىني» د لوح" ورز دشرب فوج نيدود لوحاإ# ىع لاقراشأ
 نمنونلا م ذي شؤنانزيلتا لك نم ىأ شوالا نم امورحم ناك ام نينا ىريىذما لوحالا
 بيص البزملا لكأ نم ناك دانيئادحاولا ىريىذفلا لوحالا ل ارتي هنأكبرشلاوهونديشوت

 هللا لبق نم كا صب ل ةرثكلا*ارو :ءاندلادئاز يب ةرشع د>اولا ىرتلوح 1 تنآهنأ
 4 ل عدوبتنوجدركحع يمر« نوج « قوحازا كلاخناشأك نب راي ىونم ةءرغأ
 كوكل الرو ردر علم كلوح نمل اع فو تاشاك ضرأ تن لوحأ (ىسعلا)
 لسا ذاءنالعس سمو هدش ص ناب نعم عئاباب ةوقي نكو بيصخالب بريشلاو لك الا ةبنسعف تنأ نوكتتس هنأ عئاباب وعضنالبتاشاك ةدلبف قب فكر مهل ر ظناو ابلغ نكن
 ا لق يبف مسرلاو مسالا ارتي لو هىدتشبال بلا
 رو نب ردار لوحات هو ىوتثم هيضش عاني فوءارغقلا "زباب 2 نأ
 اذ هيف ىأةبعبلا ةءارملا هذه لوحالا دوج (ىدجملا)  مىاوب رقت شرك
 ظلو مهلا تاكا رع + ') انهىنمي ربتخا .للغت ازيفافلالاملا

 ليال ىرملانلرتتلنا ادرم مالنآنا لوح أ ب ىأ فزافححىدامملاوء ادن فرح ةزمول تشب ىا
 ةيفروم غنإلنااىل ري_خانهلوقتو ةواو اة يوازي كرِفَتو و قتسو ىناثلاىلا أنو
 ىلا لسنالو نيولتلا ةبترص نمخنلواببسنالو اظ-دحتال دحولا باش برعتألو نيالا

 ةرخآلا ةسرعو اين اللا ةصرع نءلكدر ظن اقص نات هاظ نانبم قلل نم كانأنابلاهاي (ونلا) عارسردرمةسرع ديب رب منج واروإ) كو
 لو الاوه لوب هه نان ناكم ىلا ناكم نم لاتننالاونب ولنلا نموجتتل ءاقد سس الاي نيثةوامملا
 ءادمامذاادوحومهئلابسف ىرتالذ طيعْئشلكب وهر لوغب و نملابلاو رهاظلاو رخآلاو
 دا اجاب ةلارحزاىديهراوؤو ىوننم لئازو نات
 ةفراعلانيصلا بي_:قملاةب قرشا هللارسيب اا
 نيردلاإل ىوتم ءاجرلاو فوم: هول ءل ابنا :اثاكأ قةئارب_ةلءاضلالا نمرضختو
 رأبابسرولا اذهيف (ىنلا) هيرب نط شلابخرتو جرهوسمعم رهاب ىدبذ موج
 ثم هناالايخالوانلن م بابملا ىنعمي وأ رار زالا نعم ههخغ ظنلنا عرج
 دوج رب نهارافرفل هت توك ةقيذح قمل املج اني ,ءشو لا ءذه نيكم نأن (ىنعللا) ب شورف هوم .«شوفن سكعني نيعزا اريك »ف ىم دخلك



 1 1و0 انج طاش ل15 2 كر
 اهرزارارزاهدوجو رهن ىف ل ءاولا حملا لماكن اديسلا ده لوغب لكل ساولا ماكنا ملاملا
 سائلارئادوج وك اهارنىفاملار امم أرخشوأ هيلو هحو رءامىلءتفطو تهتفنا ىناعملا

 مكسعأل اولا لاو تافصل نم زماكملا قمل ادوجو ىف قرا دانانط الاخ اهدس الف

 ىتبانلا نكسلو مب قيلثالو سانلارثا 5 تالابخو اسوكع تبل ةغيمحا لج فراغملاو

 ةيقيقح ىه لن تالايلنا ل رق نم تبل مك ارصأأ فراعلابابحو ر ارزاق دوعو
 !مثج9 ىوتثم اهالطل ا عوعسب
 2 هاما اذهنمنيعلا (ىنعملا)

 نيفو دحاو نملاب ف ناكو ر صل اور ثلا سكع هين ىؤؤر فيطا الكاكا رأادوم
 ىلا عا !ءاناكوه نم مدخل لسواذالوحالا اذ
 هدوجو نم نكس ارئأواك# ريس انلا رئاسة

 اللا نانككملا# ىعملا قوام 0

 الو سكعلارهظم ءشظتالو بابحلا انك ماكل !ناظالتنانابناسنمتندكئايفام
 ءامنالك شا رهىذااقرملا كاذو كل ازءالاو ريت ةنلاس ابان أنما طايتحالا هحوىلء ىرعتت

 انديستان ”ةقرعألاو ةمكسملا ةشور :روةقرملا نأ 7 امرك ة قتلا قوهبابلاو

 ايركتلاق) تاهاساتدي_نءاك اس ىلاهتهللا لاقرب راوق نم ادرماحرسعتطمما ناهس

 نمنوكنمأ) هلكر تقرع ملا(ىدنبنأرظت) هتاراذا ءركتت لاح لابو. ,ريغىأ (اهثرعاملا

 تلف) كشرماذهرثمأ ىأ( 2

 الالمان يل هلع جتك مهله ذىأ (وههناك

 نع (اهدسر نسم انكر البف نم معلا انيئوأر أوز 0 ع

 (اهلليقنب رفاك موق نمتناك انا) هريغىأ (هللانودنمدسعت تناك ام)“ هللا: دابع
 ممئطما ذل عم هيفراي. بز ءام هنت فافش ضيأ حاجز نم مط ”ره(حرسلاىنخدازاشيأ
 ءاملانم (ةجلهتيسح هئاراظ) راجلاىدقك اهم دنوامخاسنا لبق تاعلس

 اهمدقر اها -ىأرف ح رمهلاردسىل هرب رس ىله نابهل  ناكو كو ضر (اهفا دنع تغشكو)
 مالسالا ىلا اهاعدوجامزىأ (ري راوقنم) سلمت (هّرم جرس ءنا) اهل (لاق) انانح

 1170 ب ب حج

 ص كم 00



 00 ايبسخخخلتتلخا
 نوب ا. !عونضراهارهظ ىلع لما (ىنلا) نارموتارنارخد نوه هن ةركرابإ» ىم نب

 ارظنتالن ىرخأس نوح ةجاشم تبل امباكستر ارابمع ابق هنت. لامجأ اهل سانلا سوغن لاح
 امثل نكلو ىلا اهقلام سانلا ياجناق ةردقال ىذفارطا اهلمح ماوعلا ثا ط يدارأو مصرملار مج لم خآراسح ىلعوي ,نملابلا لعو رهاظلا لع ىأرهوملاو لالا لجربجلا نمرامج ىلع (ىنعملا) ب تسرع زم لشسرلاب رخ لكي لإ * تدرهوكو لعلراب رخ بردو ىو السم داو سايق ى ءاهاسرتالو اهريجلالو اهلاسحالا
 نارمتمكح نياوناهرج همهربإل ىوتثم ريشك قرخ
 دوو ناك و لو لوغب هناك دك هتظتالو هعدتالو توم ارا اذه فرن اورظنلا نعماو كل توافتلاو قررغاارو وطن دس رجالا« ذه عج ىلع ال (يتسملا) يداوم
 ,تسمءنار مقل اوموجتلاكه يف هللا تاذو تاض سو رهلاك قلطلا
 الارهاظمقئالللا
 ةيهلالافاسوالاو

 بق قرأ ا هجره ىددوءادبآهنباتسرضخب ب 0 سكما ايهعدتالو لا
 «امقولارهو تامل اذه (ىلعملا) يدري وح ديا ىو رذلا
 : آىعم رضخإءاموه لإ عاجسو شوحرد
 .اموج لتي زو ىوش» قاارهاظ مقالنا عبج نالاهركسنت النماوعلاب تاواسم زاب لولا دوجو ازرادلا 1 هده وكت ماذا امتنا الراك* سالو 9
 الان او ةقيغللا ناسلب هنطابرخ قئسل ملا) ب مهر وهو شي د مه مدكف نم
 يعم هعم ىل ىأ مثيدح مهنلماكتلاىولادوحونأو
 .ىذما ل ذو (ىنللار «تسهراد ىو ردءاوخ الا, ءاوخ « تسهتسالاب رب .هيجتاوجني ردلاإ» ىونثم ىفأشم ظءأام فاك -لاقمهذعب رملا:أ ءابلوالا ٍضعن

 ع ١ ع 3 03 3 .

 قولا نمر دصيام لك نانف ولان« الدارمبلط !تدرأت اووحلانم كدارم بلل !تدرأ ناىأ ىونعللاداسالا ىلا سو ةيملآلا تأ ةصلا بيسن وذ هتاف ستمدعلا لداكلا ناولانال هدي ل_ءاتدر تاواولع ديما تدرأنادوجي اقوه دوجومرجأا
 هيرب ياا دءام و ارييوجنإ اريكماهوجر كدزاه» ىوتشم ىلاعت هللا نم ةقيملاقوهف
 ةوجو ىف هتلبجىل هال لاسعل !قنأك املك ىنعي رتمقلا هش هجولاو رمقلا اذه لعاورخالا رجالا سنج نم هكست الور جالا تاس ثم هك تال ىفولاو هررؤلا اذه (ىنلا) «ادكدر
 مك

 و



 ةعتالر لماكل اىلولا اذهدوجو رن نم هتدرأام لكسف لماكلا ىلولا !ذهربنو
 نم هجولاورمفلا اذه ةلعشنا لعاورشنلارثاسب هسفتالو تادوحولل رئاس دوجوكهدوحو
 لوح ا نموجننل ةقيقسللار لان نكو هيفرهظ و لماكلا دوجمو ىف جت هنال ةةيغم ارق نيع لماكملا
 بيتك دشدجاوخ هردزاتسي رك ه بي رغد راذمناب انضم نبال ىونشم
 ءاطع ىلع دهدملا بي رغلا لا العقلا الرالا فامرأومو مالكلا اذه (ىنعملا

 ريش أوو بلع عج يمر اسود عاود رك رت طيس جودك
 عي زل مهلع هعزوو اعلا ةيقبءهضرعو تايعالا نم د>اودامولمعملارتجارطشم
 بستحذب رثببب رغاتآ قفرو زبح الدان دش عمجوزي زير من هجر دد ره ىان تدرك
 اوهودرم ىاب عيب زوتناس ىفلاذسه م هحوتوي رطب كفكو روكر سربارهصق نبا اوترلي نب

 قرت 0 و نيجانمحلاما]

 ر ةعقاولا كو 0 ل ٠ دترربشم
 | نمنيج انام ىليىذلا ,ىادرم اولا اذ ةروهشم قلل اديب تراس بي لا ىلع

 ميزوتينا» ىرتم دشرلا طارلا اللا مهل ينس صالات نبل اللا ىم املا ىف

 ةدلرلافارطأر زدبف (ىنعملا) 'متقدك اجره فكم عمابزا ٠ تشكر وتدرك
 لمأبد مى ايلا لاذ رجا ىأ عسب زوتلا لسجالوببي رغلا صال لسجالدرمىاب الاذ
 2 قرش هسأر و صرج امو بي رغل ةسق لوغي هعمطو» رغلاريثكلا يذلا لوح
 تدربميدك كاذو (ىعلا) 0 تسديميدكر زادر وان
 كانط ىوتشم راشوةئاريغي اولا قب رم نمتأيو مؤتلادرم كا هدا انأوزئالاىأ
 ىايدلاذو (ينملا) «تكشسع رك ار .٠ تفرك شتسدو دبدمآد رع

 لأب ذو ديدي لو بي رغلل أ لاك دمببي غلا لج الث اسلا مهيقنو موقلا مقدرم
 ,قيفولا ع مركلالو مركلاو دوجلا دئاز لاذرمق

 ا و ىلاعت هنا فال دم ادب عنا اك (ىعلا)
 ىلع هرثؤي هي رطف هام فرصبف لوتملا بستحماك الرابمىأدنعرف :

 (ىنعلا) ميدنكوا ءابرائياذوخءاج و دنكرادار راثبا هو لامإل ىو ةمهسقلأ
 يي ههاجل ههابرؤي والو _بمهّللا هحولرخأملا لاذ وب رط ىف هسفنلام

 تركي _(ىنلا) «نيرق



 ((دففا]
 انررتدبعلا الاذ مج ىهلإلا قيفوتلا نامل ىلاعن هقلركش الرابملا قفول اركسش انيمي
 دوب نمطم نضل شالو أحمدو و ركسش الر شركسش الرثإ ىء مركللاو نا حالل
 نأكل يلع ب جومالغو لجأ ارك الرق ننسسملل ءبلا نجار كش الت ناك (ىنملا)
 ناش الب معتم كل اذ حو هئلارك- يو سان اركسشي ل نم ىوف ىلع ليل ا نسح أ نمركستف
 د نكيبزبف » معنردارادخ م نكىركش ظىونثم ىلاعت هللا بانج اة طم نوكيأ
 أ ب_تممالارك اذوارك اشنك اضيأو معنلا ىهقركشأ (ىدهملا) يمه دجاوخرك ذو
 تور ىم سانلل مهركسشأ هن سانلاركشأ درو تالثلبل ا معنلا لو سو ىف كل بوسوهىذللا
 اوكا مالا ةمحر(ىنعلا) م تسارسو تسضي رف مهراتمدخو تسادخزا هجرك اردام

 ّنالاقاهتباعراهتءدضدارأو مزالو قئالو ضرفاضبأ اهتم د نكسل ىلامت هللا نم تناك
 ىوتثم اناسح اني داولابو هاياالا اود بعنالا لبر ىضفو لاقو كي هل اولو ىلركسش ا نا ىلاعت
 لاتبسسلا اذه نمو( ىعملا) ( ميلا لاتح دودج كه. هيلعاواس وح دومرة بي سنيزإلل
 لاوحأ هيلاالاحم ناك مس هيلع هللا نإ_.ما دمع زاغ هيل ءاولص بارحالا ةروس ف نيتمؤلل ىلا
 ارفكتلاتاطرو نم مول هصيلختو مةنلا ينيوولطلا جول هملعتو مهلذع اغشلابمءاسنخن ا هتءأ
 بيج ىلعءانثلاو ركسشلا مسيل عاام فيبت نحلل الا ثمركسا اودوملا ناك اك
 نكلو بوجولل رمالات ل ةبحاو ءبلع ةالحشلانإَق حث فنا ةمالا نانمهل هناسحا ب اممف
 أرك ذاملك مهضعب لاقو بودئمر بججمديتايوذ كر جتلا كلام لانا هرا دعم ىلاوةلثخا

 |مداددخى دركهجينيه هادخ دب وك اره دنبتمايقرد 9 ىوتش تسع هيفاب
 تن أ ىلا مهتلا كلتئدبعاب مسا ةمايغلا مويءديعل ىلامتهللا لومي( ىنملا) جيب ارترع
 ناكل صاهوبوت زنوج هب ناجي مدركوةركسش بر ىادوك ف ىوماهب تاعفامباعاج
 لضا ناك امل ”ىلء هب تمعنأام ىلع حورلابكتركش براي دبعلا لوغبف(ىنعلا) تاتو كز در
 امهتم هنوكسل معتملا م-ظعت نم يني لعف هال ىحالطمالاركتبلارها ذهو كانسزيل او ءاذغلا
 م ننمارك انآركشدركننرد « نمركش ىدركن هك يح شدي وك 3و ىوثم
 هتفىذلا الا رست لعسفت ل هلذال ىركسث لمفت /كنادبعلا كاذإ هما لوغب  (يندملا)
 (ىنعملا) م ّمعن تديسر وا تسدز كه تسول دركى جي ركربإو ىع هتداعو مارك. الا
 لوفي هناك معن نم هدي ىلع كل لسوامى فه 4 كلر كش مدن ءاغجو المل مب ركلا ىلع تلم
 ناروكبنوح و ىم ىل امج ةغينملا ل 4الرك مدمن هدي ىلع تمعن شل ثاصو ىذا تامل
 نودملابيرغلا كلاذناال(ىنعملا] يدب كرددمآو رازنابركت شك و ديرما ىفو
 سم ارعشلا ديشنلا ىف ىنأو ابك اهراس ةمعنل | ىو ب نحال اذربق ىلا ديم ىابل ا عمىنأ

 ءانباثوفو ىجترم » لينرهءاثي وتشبىاتفك وو ىم ”انر4 لاشي و نو زحا
 ليدسلا
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 ترسو لدنك أه موربمظو رهظتنأ سمايل انو ىءدجولا اذهب و (ىصملا) جب ليسلا
 ترب وناسحا ماعؤز ررجيقا» ترهلاعرامقاز را مغىاؤط ع ليبسلاءانبا توغو
 لثم ماعالربو ل سر كو ناسح !سمايو لرملان ىلع انقاز را مغوركسف نم ايداوجأب ميلا
 | ىلع قزرلا ناك ناسحالا دهب واولا لب واو ماعلا دعب خشلا مصا قدجويإ قلحلا قازرأ
 ىاوط ب ماع ماعلاو ص املا ىنعُ لن ايح ىف لقز را لكم طو صا قلخلا
 اكتارغشلل ثنا نماب (ىنمملا) «نبدءاغباردو جرخ جارخرد .« نيدلاوو
 موتاكم مهن لئن يفاووريسنم ممل ث رس يفر ىو جرم او جارملا ف تنأ ايو
 (ىنملا) « رطم نارودىوس مفتو هدادو رهكن اكيدزنرجب زارحوج ىاؤو ىو ةلببقلاو
 لررضح نم* دعبل ت يطع اوارهوحب تيطع !كنئاق دساو ب ابحأ لج الرصلاكت نأ نمأبوأ
 |راونالاو فراعم ارفاوحورارمسالار ردةسيلخ ىلععي رصلاك ملسو هيلع هللا ىلص ناار طم
 « باف ؟ىادوب رئزاعرك اتش ىع عقانلارطملاكى ه ىتل اهناملكتءا دسعبلل نو

 فاكسللا تش مرك كنمانر وهظ ةقيح اس مماب (ىعلا) م بارخوه عئكو رم تره قرر
 نامت ةوقىرف.ىلح يارخ لك ةنرخو:زيمغ لك ةظاطل تنأ نمايو بوث أ ةرام ةبمقلا

 لديئاكيموجىا ه هركسكمديت ديو رازذياط ىو مهفتنأو مهذعيلهلا
 تنأ ماي واضايفناو: دقم هيبحامو ههحر و دح اريل تنأ نمإي (ىنعملا] ع هدقز روداز

 ىازإ ىم يظع ىلخ ىلع ركل سس هتتالآ ده مم هيلع لكومو قزرلاودازلا ىطعم ليئاكب
 طبتراهبلقن مايو (ىنعملا) يبيح اَمََعتَركَم قاب ى اه بيغ ىابرداب هتسوبي تلد

 مركملاو ةمركملافاةلبج ىلَتنأنمإبو ركماا بارثل !ذده ىف ناكو لو بنغلار ب لصناو
 ىف ةمركملا ف ثفأو لست ءببغلارح دوج بلقةلودبح اصتنأىأ بيغلاللاعءامتعا
 تعب فقس ثفردج مامزا كدر واداط ىوشم بيغلا» اتغةداعمس حاس فاقلبج

 لومار شقلا لع لام نمج رخامرك ذننيالنماب و (ىنملا) هب تفك ز كره ثنمه
 فاكملا الأ شنب كمه تمس فس مايو للسبب ةياغاذهو لايعلا
 مدئتإلنكسلاربسك الام تجرخاو رخال هأ ىري تنك و لوقب هاك شن ىنم ةمرعلا
 اثم ٠ لاسوءامرد موسمه دسو ميال ىوتتم متر فالو لنا هخ تريغالو
 قيغتلا لص ماعلاو رهثلا ل ىلسدح اوةئاموانأ نماي(ىعملا) عي لايع تشكو لن نوجا
 ره لك ريففوحاتحمئأمىل:ءرانأداولامركملا كلادثنأ ىأألا يعل: لش كلاوراص
 الابعلاسنالاو دالوالاك كلانرسن خا ذك الابعكلاو راص كا اسنأو كدالوأ لسشم ماعو
 اذك اج اتحمّدرال ل تسرلا نااك لوغب هناك ببإ رغلاناسل ىلعءايخمالا فاسوأ ناسباذهو
 (ىتسعملا) جا تخيوامرفنواممان هه امر وام نمنحولمدفنإإل وم بتحماتنأ



 0 ل ىيلادس اسال ارح دك انطترانم لاراب ب تيس
 4م اجد وك فرحتك يا م
 ةماصتلاو برحلاو رانيالاو معنلأ قفاكأ |مركملاو برسم ىف فلك دحاونسحماب تنآو
 مركأ همرك دعنامو نيمرك الا مرك [ها نان عنلاو راثبالا تقو نمل ام ةثامرثم تنأو
 مده دىئهدرعتى ا اكدركو دهدهدرمب هدرا تام إو ىم ملسو هبلع هلا ليس هبيح- نم
 ايلا لهأ ىلاذامجلا مهزدفا ىطع !ناىأ تبلل تملا ىمل تاس ىطعأ نا نسحتابو (ىنعملا )

 ةسلاجتو مك !الاقوايندلا لهأ مهوالأ قوملاولامتاللسو هيلع هللا ىلسلاقا ذهلو نيتيملا
 .أنان“ 0

 ايسساننركلا ضنا لينال !مسافنوس
 ,سد ىه دى امحوت وو ىع هقالوسرا

 . ىطعت مر مركْلاو فطلا بح امايتفأو (ىنعملا) , راعني وداكويرزدقت .٠
 ىقو أدق ةمكمحلا قوي نمر وف ىلع اهلد دع الواهل داسك الة مكح بهذ 3
 ىتلا ةهظعلا لاثوح الا ةمكمل انك نم دحأي وتل اثل ارق لا ةجابب د ىلا اريثك اريخ
 ضرع اين عاتمائعلا لانا هوما ىذ را لاغل اومالان ثر ونال دكنال
 ةمكسحلااوطعتالل .ر هيلع هفا لس ىلا لاةنابو م ادهنان همكس لعلاوق الا هصقن لئازا
 ىأ قتن هانز راموياعتالاتىرللتاهلمأ نم اهرعتمتالو اهولظنت اهلهارمغأ
 نوبت امماوقفنت ىتخرملا اولانت ن ل ىلامث ل اقو نو. ةفرعلاعاؤنأ نمو مهانس هخامع

 روخ كبور للكرش ةيرفو سو نيفشاعلا دتهو ةئسوة
 نمدحأ ثريإٌةدبح نالخأ بح أساذكت نأو (ىنملا) مارت ىوكتنانكم دس لفىاوي
 لكر هناك دج اس كلغلا نماب فسولا ةدئ از ةحو دما كل اس خنالث الخ امافاشولطلا

 »وفا تسمل | فو ةهيلحلا ف صو ة

 دوصسن ةكئاالملاةلجحاهل ا هج وتلا

 مظميلا
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 نايشسقاملك توج ٠ نابشتفطل من الرك زا ارزلخإط ىرشم ميركستلاو مظعتلا
 قل خ فلا ذكمغلا طف ىارلاتاا؟عاروفلا بئذ نم ةلخ فطلو (ىنملا] «نايرهم

 ىأىتمأ نمرئابكلا لهالىتم افشرات سر يلءهقلاللوسرلا نال ملالا نمسانلا ظفحي
 ههشطعم بيعش 4سرأ نيح مانغالا 'قفشم عارمقا ملك ن ااكرانلا باذع ملأ نم مهي
 الاىداولا نابل زتال ف ىلا منها ىلا افتاوع ديل يهم بنا معو

 املاك ءدحاو لك غناكو لما عشر لهال شتت اوال ظمربالاو

 طمس ةعْةش! انيبملاناذهاو رف ماعلا نمدح او نكسلو لاحا
 هلابلا ل فهنا يلكن م مغ رف (ىعملا] م« تاير عندش ةبآىموهىاب هتخيرك هللا ملك

 همراناو» وجو تجرد تشباترافردإو ىم همن طقسو مروتاذ سوم سجر تناكذ
 لغد تح شينغتل او بلطلا ىف ىسومان ديس ناكو (ىنعلا) مرامثجزا هد بئاغ

 ٍىونم عيضتالثل غلا ىلع همم كالا هي ناك اموهنيع نم باغنخلا برس الا ذو لبللا
 نمو (قملا) ميدناشف ىو ادركت ملك ه داو تسس دش ليزا دوك »ف
 مسسو رايغلا تع ضفنو مسغلا كاذب املك م ثهسعقنماوخر قب مغ برسلا كاذا

 انديسلات أي لو بالاو مالاكسسح يلحظ لاب نمو و ظوهسأو لم هتغفش سد
 ىمهفك ط ىم هرم ركعتي ) نك ذمتك اتلطتى لبو .ان دبس لم ولو يلع بضغ ىسوم
 قع هصمدنكا ذك لب(ىعملا] مي سرامنَصَعَر زا تخ ايو شرسو تشد ريدبلا»
 «» قوخو ىكءريسمل هرذ ين قام همام 4ةسخ لهل ومع تخاوت ى هسأر ومر ماع
 نمةرذفسترا دة ء لمس لهبعتوبو (ىنلا) يفرش بو مرو روموغ
 نحر اتتمر ربك ت فك »ىو هيلع ع وما بكسر ةجرللو او-ظيغلا
 نيكسماي راغلا مال لاقهنمحيص لكم رن (ىنعما) ميدرغ حا ارجدوخرب وت عمبط هدوبن
 كفن محررا جرت نائأ ارو-ثلىرأ كءبط ئثىالةحر لسع كل نكي ل 'ضرفت

 يلف «ةيعر نع لوتس مكءاكو عار كلك قرف لع أخا ةققشلا لاكو ىسونان دي -ناكف
 ٍوتنم بانعل ايف معيب ةمايقلا موياوعتب ال كل ديح انسه ةا

 منان (ىلعلا) تالف دب زومهار تويلمك «. نمزتآ ناد 3
 هتحريئذلا نات ةربدلل قيلبىبومانديسسوهو نالفذامزلا كلاذ ف ةكئئالأل لات ىلاعت
 كدرخدومرف فطصموو ىع نك [ىلاوءاةعشلا لع محرأ وكي مغلارا ملا اذهب

 لعق موديل هلا ىف قلسلا لق (ىنلا] عساي باب حمإ « ىن نه
 هيلعهلاةرب ره فأن عىراضلا نع مياصملار قراشم او ىور ايبسوأالوكمنغلل علا
 معن اللا هيلع اه هللا لوسراب تناواولامت معلا رالا اننا ثعداملا# مالسلا
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 ناكممسارأ مهرها دس قنا هاوذنا امفصن طارعقلاو ةكملهال طيرارت ىلع ىعرأ تنك
 | نياو ديب شدادنوح ٠ ناهماتآر ندوقابش إف ىرشم قدم انه لع نوكست
 اذا المعول سح ملا طميإل ناضمالا كاذالبو ممل ىرالبو (ينسعلل) مناهج
 | نمثغك «ناولبي ىازمتوت مهل ئاستسفك ىو ايندملا ىف ةماي رلاىأ ايناللاةسان رىنلا
 اضيفي ىشلا ءانمللاتلئامساجلا كاذفو (ىسعملا) يتابشكرهدءاهدوبمسه
 دوشانإف ىونشم .مفللابعارانامزياا ارهدتنك اضيأانأ مامهلا لورلالاةمامهانتنأ

 ليقىلاعتهللامهلعج (ىعملا) يتابش وح توبنزا شبين اشد « ناشربصو راقوا دبي
 مهعرتهعو معتم تيدملا حرشش ل عياصملا حراشلا# مهربسو مهراتور هظيل ا ل
 عئابط اولعو منغلا نر ةقشم و ءاوربساذاهةقفشلاو ملا مهلداز خلا اوط اماذا مهنا مغلا
 او اهفعشاوفرعو برشملاو ىرملا ىفاهتر فت عما هع ىلعاو ربو منخلا نمدرف لك
 لوعة لو مسهعابط فالتخ ا عم ماوعلا طل افخم ىلع اوريسضوم ىلا عضر .نم لسمتتلا ىلا
 ريما زثه و ىوتثم ةغشملا لج ىنعاو داشعا مخالب هلا ىلا مهتوعد نم مهسوفن الث ممشعيا
 ةناعرب أب ريش وهريمأ لك (ىعملا) مر غؤم ماب كرا تانجت < ٠ رثوفابسشوك
 ىو ىسولالا سمالإ ىضتقم ىلع ميلعلادجل موسي ءارخخإو ةياعرباو ودام ناك اي ناسنالا
 ريبدتلامالا لاذ( ىلا ) هد درخو ريبديدزااجح واه دوخ ىيررالادرادىبوملعإو
 ساننلاب ل عفو ىراذان حم ىلاريسلاو _ لاب يفأب نآي مالسملا هيله ىموم ثم هيمر ل لقأاو
 مم قاعو ردم خرج زارفرب « ين وحده د سف مجال ىوشم غلاب ىدوم لغك
 نم هيب ىأ كافل ارق ولع ىلع ةيلاص ةيناحو رةراماربمالا كاما ىطعا مرحال (ىيسعملا)

 بسحرمملا كان ىلءولعي و كلالف الاف فرصتبف ةيالولا ةعقبط ىف 4 بويو ةرنامسملا ةبتىما
 كنان 1و9 ىوتثم نمحرلا نيم نعرون نمربانم ىلع هتلا دشم نيط ملا ناماللا هيلع وق
 هللا مهصس ماظعلا ءايدنالا اذك (ىنعللا) م ايفسا ىردادوديشكرب .« ارنب زاراينا
 ا الاةعبا .هللا مه افطسا نيذلا ىأ *ايفسالا ىير ىلاعت هللا مهاطعاو ىرلأ اله نمأ

 ب ردون ىرابهجاوخ إف ىوشم بيرغلا بناج نم بسنحلا باطخىفا عمج رمت مهو دشران
 قتنأقيفضلا لع ديس اب و (ىنعلا) يتيناشددركر وكم ىدرك ه تيناب وجا
 ,هرشل ىداعملاو ضغبملا أكشن اش ىمعب ىذه ايش! اذ تلعف ةلتف احناو ىعرلا اناه
 ءارغفلا اهتمف يتلا انها اديسساب ىأح داملاو بئاعلا» ضغبملا ىنعم ىناشنل ىلع قفاذملا
 اذهل ورتب الاو» كثناسنا وسر وح ى هلا لاقرتباو روعأ ينال ااهمراس ءافعذلاو
 تدزي تاناكمرداخ؟غنادإو ىم ةقيرطلارارسأو ةعبرشلا ماكحأ ىل* بطاوملاو بستحلا
 :اناكمىملامل اة قلن. رذازعأ (ىنعلا) «تدشض «ادواجئئرو رشه



 قل
 ديمارب 9 ىم ناسحالا الان اح الا هازجل هى منوف وف ىلع ةيدبأ : ايحوام اقموةسايز
 ىذلا كافكلمأ ىلع ىدبساب و(ىغلل) مب رتئاشباوندادمقيظوردو وتىان ردنرج فك

 ازارازه هنمدركماوإو ىع المأتم تنك نوبدلا طلا» أطعا ىفر ةلارثانر لاك وها
 فالآ ةمسنتندنساةدئاقالبو(ىعلا) فاس دردنبادوشاناسك و رت ه فازكر زا

 "دردأ !!ذهنوكيكايبسب تح تنأ نيادي-( كناسحاو كلن ىلءاداهتعا رانبدو بهذ

 |رعشأاههبواملاسىنل بنو هنمىنملختو هيطمتءادالا بجاورادقلا اذهو كزيح ايفا
 ىمتاطيشلاو سةنلا بيس هتمةرداصلا ىساعملا نمةاضلا بلاط هناو ةعامشلا بلاملاهلا
 (ىعلا)#إ نمزتا دثم دسو »نانسن ميوكسس ه نحن خوك انىفاسك نو

 كاني درادقم ىتئامذخ نوي دما. ىل لوقت لوصغلا عسرلا لثمىتح يوكن تاو
 توج تاسحاو ف طل ٠ ىك نادنخا مانواعك نو ىرتش“م بهألاو .ىنمأ

 لهو ارورسمواكح ا ض ناس ىتمس نوكست نأ تن ب تتار (ىعلا) «ىتكتادنوادخ
 «ب معا هقانو مارزا نك انه تزخمرد ىران فاعكر وت9 ىوتثم لن سكو فطل:نيطاللا

 لعجتو كنزخم ىلا ىنبه لقب اسلا بولسالا ى* تس نوكت ن أت نأ بستحما و (ىنملا)
 |ريكمه نيكه تنك « ملضغموتو سلمب وكى يجئؤمط ىوتم انبمأةقاغلاو رقفلاو نيدملا نم
 تنآو منمول اشفمتنأو فاك ىل ىو كنتي يال اذهلوناانأو (يعلا) مدربا

 ىنمعدس رعلا»ابلا سنان ذخ ىرطاع جالت اةودك_ءااضبأ اذهنان تلت

 اشي اذهذخ ىلعملا لو, مث ىتيطعا ىذللا اًدهيفكيلئال الاقنابدوم اة اا ذهو فكي

 قاماد_فكبنوح ٠ نْطرَرَداَهَع امك هدو ىوتثم ىرطاخل جال
 ىف ضرالا نم مظعأ «امسعسي ف.كو نيطلا تحت يلع ماععسي فيك (ىنعللا) ينيمزرد
 ( ضرال ا ثتعو فيك بعهلا هتلاوءاعساكنأكل ا مظعرر دل ولعب بستحاب تنأو ضرالا

 ىدززتقويمه ٠ ناهجزا ىفورب تهت شاحؤو ىو نيطلا تش لعسو اذه نم بعأو
 تقر قاضي أ يطلاو بارتلا تحت تسل ثنأ بسنحماب هشام (ىملا) 6نامزن

 كنالذلو ر رابتتعاب تلو وسح را اهلا ء ذه ىتعي نامل اذه ىفاضبأ ا

 | ردو» ىم ردنغمليلم دنع قدص د«ةمى ةبكلملا ةبئرو تلصور برشا ةفصلا نم تجرخ
 | ريطي ريط برغل ءارهفالشس(ىنعملا] مدت ىينيمزربواةياس'« دريم ىغ رم بيغىازه
 ضرالا ىفء اما لالفالا نم مظعأ مللا؛الحو ربستا/تنأو ضرالا ىلع عتب هظو

 تنأو (ىعلا) يتهيأ روخرخلاك مسج« تادكي اسةياسةي امسح 9



 لاك ةيناوبا حورار باقل رات بف اضالاحورلاو لامن اير فنو ةسيملاا |
 ناياتثافرد « باتف ؟نوحوانايمتطخدرم» ىو بلقلا بن سمو نوكي دأ مسمإا قيلي الق بلقلا لط لن لط مسا ناكف اوما حو رلف لظلاكمنماو ةيفاضالا ح ورا
 هور ولج روانالثم اما ةوككزثلا ىف اكو. هرك (ىنسعلا) ب اوخ هءاجردنتو
 أردنانام ناب. ق ىرتم مونلا شارخ ندب اانا لاهماوةئيضمر عت شم فلا ف سهلاك
 فاض لاكتال1!لاعىف حورلا(ىنعملا )فاما ديكي هبلقتنت و فاه ثوسحه الخ

 / ىوذعملا كيغلا ىف لع شم سم هلاك حو رف لحب رماناذأ ىنعب ب
 | نأ مودل! ىوف-ىلءالامثو اني بلغت .اينئا ل ادفامضسلك ني

 ىو ىولعلا اعل ارمس يف .!ضاي رو دق ضصوربغل ىف نمؤملاناديهسيلع سقوتولا
 ال جورلاو ىنعما] ب ثسيختنممب وكبك ىلاثمر عم تيت ررعا نءنوج ودإ»

 /نوكيال هب آو لوقا لام لكى رم أن م ح و رلا لف وف ىلء ب :
 |نباوو ىوتث مالح دم ىف الم. ئلح دم املك ب فحمات تن اذكوا

 | كيعل نبأ ب معلا هللا (ىنملا) هب وترارساشوبخ
 ةمالعأ هم قيبوتامزلا اذه هانم

 وه ىذه ءالكل ا ةملكشو ركاز قلاكو تت دهعلا :ئاقيفعلا كاذنبأ بها قلب (ىندعملا) جام ىاهلكشمر شف كدك ق8 هان دتت قيم ناوكب معى
 ىيرع لغقلاو حادمملا عم ديلكلانانتالكك شم نيل اغلا عامنا ىأدباكلاالاذوركتلاك
 (ىنعلا) « دارت قارا ءاص ىدرك هن . راظتلاوذنوج م.تاركب متىاط ىع

 ,مالبل ملا لمص ىذلاسمتلاالاذنباوراغفلا ىذث.عملاغلاسذنلا لاذ نبأ بهل هلأ ا
 ميما ىف هتك بست ماربق له نويدملانأ-ا نع ليما فسولا اذاهناكولورارغالب دا
 سناللاة ليسو بر قىذفا 4هقايث ادار اهللاو ل سو هيلع هلا لس لوسرل!حورل باطخا
 نيآونيأو نبأونباالثات ةتخافلا ثمءاتشلا تدوهر هاشاكتلا بلاط ثنا ىتمىلا بي راب (ىنعلا] هي ركوكو ركو ركر كو وكمرج ءاشاك هتخانوسعم دنج إو ىو ىفاحرلا
 | ىهىئااوكو وك لوغتو عيصن .ثبنبآو نيأرثكي ىذلاناف نيأو نيأو

 بن اماقللابل اطلوةنىتا 7
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 ,تافسك اخغامه
 .اهفوثلاةبترملا كنواضي أ ةداعسلا



 ةئطفلاو ةءازتلاو ةردقلا هبل ساولاوهثحرب قرغتساو هللا ىلازسو لاه ةحرلاتاذسو

 مباجت ؟مبادو شا هشيدناو لددك اهغامهوك طف ىوتم ْئةئيدرلا قالخالا هين سيلو
 8 نبأ نبأ هنم امهذ:م لوغت ب تحم اًالاذو (ىنغلا) يشأ

 هتدسأ لشمواعبس ل انهناك ايناهلا هدهف مادام هركسشو هبلقتاب ةبتيص فاشن أ نأ ثا
 ةيلامملا تافصلار ءظموه ىذلا لماكسلا الحرلاو : دسأ لاك لثماىف تاغصلا لا لوهتب هناك“

 ينال ءذ هيف اشيأ لماكلا لجرلانةدسأملا هنكسم عبسل اوبس وضغلا عبسلاكهركسفوهسلف

 ناكه ندبمحو رتفراناذانإلاعلا كاذؤ كب ورعسي وقيملالا تافصلا بسم ىفاذكت وكب

 هتقرافءدعو ةيهلالاتامسلا نوكيرلاعلا اء لطمو ركقو بلقلا هءاةيود م رع

 ةمركمو فلل ةبت ممم ىف نوكيبولالا تاذ ءاارهظم نكلارغت موارعضاح نوكيملاعلا اذهل
 دهب رهقلات اذصلارهظكمو ىلاعتهّللاناسحاو
 وشم ىاعتهتلافطل ةيترم ملاعلا اذه تفرانال هخورسدتمحلا ازكسح

 بدقحلا الاذن(ىنعأا) يفزحو
 ملاعلا كاذلب هذين زحلاوركفتلاتفويف ءأرلاو لح رلالءأملاسلا لاذ ىف انوا

 يقرب ك امض امهوك 9م نزملاو مملا رفد حال
 5 0 و

 ةرخاذلت

 نوك-تقولا كل اذ صو 9 11 ذؤ بن ار ام كرلاو

 فرط[ ىم بالا ةالرغب ورب ةريسومسب ىأ يرو هاما .أىلم هبه

 فرطلا اذ ف بتهم ادا ذو (ىنملا) مى "وتشكر م فوج داب .ثزوفدروبك

 لصاحلا ةنيغسلا لجالو ع رزلا لسجال ءارهلا بلطي ضابقنألاو بارطش الا عقدلسجال

 لجالوأ عير زملا لج الاما عمااو با ارطشالا عم مو عقد لحال سئالا كلاذىف قت تملك

 عزرا نان هبا اريش باةلاو ا ىئمم اًضاوم اصع ربل طبة ا!لزتمو رغتسمىلالوسولا

 نوح و دزكيم ثراشالدكنرطنآ» ىوتم ءارولاءالاىرختالر د سعا
 ا ثبىذلاىونعلا فرالاوهماثاةىذف!فرطلا لاذو(ىنعملا مدنكيمترآبعر ,هايدإب رن

 لو باع ها ىل ىلا نم هم هلا ىةررلء ىرروهاي هلوعب هتمناسللاريبعتب بلقلا هيلا

 ىمهركركفتسمللا عبدا كم مظمالاهللا مس . وهال ل مايوه نماي وهاب تا

 حمامت ادني نبأ ىأوكوك الب بينهما لاذوإ (ينملا) | يتنكر كامناهالوج شاك

 نبل السره ىبنالوبرقم ا

 يا



 نيدلا ف نأ لعبنحلا مركو دوحرتغ ا لووك املوقأ كئالاةل [لشم
 .ةراتفآلالقعلاو هو وكلا ىاوك ام ةويدارأو ةعانملا
 ارادىلالحروملاملا اذه نميهذولو بستحلا لومي هناكمم رلامهافو هسفئسا لاء سكعلاب و
 ءاينالا لم قحلا ةيلاط لقعف ؟ىأ كلئاحلا ةلوكك نب او هنا عمومف نبأ نبأ أالبءابلا
 قرشوب رقدنيسانوك املخعإو ىوشم ىلاعت هللا عمارئاسءايذس الاوءاهحطصلاوءايلوالاو
 الاذنابب رغلاو قرشلاىرب ىحانلهعنبا(ىعلا) م« قريغوك دس دز اراهحور «

 ملاعو د-1لا برغلا نمو ةيشملا سهم قرشلا نم دارملات قرب عون ةئام برمضب حاورالا قرشا
 أر ظنو برةلاكوهىذلا دل ا ىرب ىحانلقم نبا لوذب هناكوكو ام, رمبك وك امو دما
 لص هثمو ىلا ! لمت رب عوو ةثام بر ررضن ىنلا ةميَللا سهتاشبأ او ماسج الالام ةيت ىلا
 نايىلاهتهقلاعئادبوعنانسة دها شم نمكلاسلا لفض ىله بلغت ىلا لاخلا ىهو ةربأسا

 ترتخاىتح ترتحامو « ضرا.ةلا نا لانا ذهلو هنا ىوسام بح نماةلصاما ةموءذملاومثلا

 رجول ىم اريمتليذ ىفدزمملا درواذ هلو ويقخ كاب نكت رول قرح اوف م ابهذملبح
 هركالامرعب بسجل كلاذ(ىنهللا) )ع دن قابووزجذشى ,هلم» ديزرد كرها دب سّدمو
 أر حجاماو حو رلارجت امارصلابو مسملا ديزلاب دازاتتملا وتو درا ىهتادمو رزج فر اسادبز

 ىف ادب زمنوك ةلاح يظعر حف بست وهلا لاقوناك يولي تداوم حلا ن
 وماسجالاولاملةرانو حاور الامل امل هاء او ءاه ذاك :رانةينامسملاةبتم

 معنألاو» همم هرخو نملابل !ملاحل وحن دةراتناكو ةرثكلااملاعلةراتو
 :هدموةاغااو ةباهلادحو مسملا لح ال هجورخو
 1 تس سان و موش

 ا وع ذوننزا اراب هدا ته و سر ثسدرف عدو مادا
 1 يزوت نمل ءامحلاو ديال[ أو راشد فال كةعساييذنآلاو

 هدا هدوج لع ىداقعا نمانأو هتيم دجو بستحناو |
 اند ةثانعب زوثلا اذه نمدوجوملاو يدا لصتالىديلاسخاو

 :املا ىل_هفليافايندلاعاتم لغىلاعت هلوق ىلا راشا اه ؤودكرا انتا نيا نم |



 م(

 تب رفلا نيس باوجولاوع اونساذ هوب ا وريخا ةرغآلاو ةرخالا تاءاطبل ايككرادتلااو ايندللا

 تديشكق حالك ع الئاقو لانه اخ بتحلارت كن! بيرغلات غنت امثدرم ىابوهو عزوللوأ
 نم كابصمالعو لج قات (ىدملا) يي شخيوت كلاما ديسولمو ريحت ه .شكمشكرد مدنام
 نمايدا رمال لرب ى م تب ذولو نآلانأو نك فارق سستيشانأر هبنامللاضلا اذه
 م تنم هو تسد ىور نوي امه ىا « تترسحر برر ا ده ىتمعط ىونكم نسح »ربك بارت
 دعب نا ىلم كتمهدب مزاللا هج ولا ىلاعا. كنري هلم بب رغلاةمه كلما (ىنعلا)
 مدمآ 00 رمغ | م كشمه تناك اذاةردقمدباب تتمهاس و ردقمربكظ فل تريح

 لساؤت املا ىلاتن:أ ولو (ىنعلا) يب نوخ بكى م ىوردزتا ٠ تويبع لصاوه مشب
 كوم بس ويكمل كمرا 01 تنأ ىناولو ىنعد املا وشوم دحر ىكسل اهسيش مودويدلا

 رس نخرج ىوتلم توزممأنا
 لاذرهلا اضيأو ءايضلا كلاذسيلا ايضل و ثلخلالاذوه كلا فار الار (ىنعملا] يي تسدن
 هيفراملاب وماعلاو ,ملابو مهتلا بانلابورو لا خر ممايدارأ أ ءاملاثلاذسيفعأملا نكلررهلا
 باطتمتارك دنته ناس ىع بستم ا مركا كوه يلو مركلاءام
 را نكلوا دووم نحت لاا قاناكو لو (ىنسعملا) يباتذ 1نآوك دنتسه
 أةاموزلخل !نسح !ءاريظنالىلا سبكتل/كانجربأ نأكل : دوجوم موجنلا تناكولو باط#بملا
 ,ةمولازلعو قلقا نسح مهناسح او .ءاهلتن روس ةهلار ,ابتعاب لو رلا نحن ا دارأو ةمهلا

 (ركملا) « مهزمدن نم مو دف اكو ستوب د ءزونحت ياخ ىوسىدشوت كم ردقارلمو
 !نيشسلاو قحلاٍن نا. يهذااشي أ[ داس ىلاملا هلاروض-ىأب نامل تبهذمرتابو

 تاما. نورقلاىرأم له ىابو مف ىوتثم بوه جارعيلااناو هللا ىوأل ىلع ءدنعو أ
 قع تاهادو رمثلا ىوأم مسهعجل مو ىنافنا عمم (ىنسعملا) ينور ضحاش للك قحح
 اطل ةموهر هج ردوا تحتم لع ىو ىأ ل الا عارصلا ىلا فوض

 أ ىأ(اوريلأ) سيةر وس ىلا عتهقالاتوح لع ىان نو رما هىوأم ىأ عمجزملا ىندج انه
 اريشك ىمعب ةيربخ(مك)ارلع ى أرب ر كتل ماهذتسالاوال ص شملا ل نولثالا هأ

 نوران + اريستك (موليفاك-!هأن1) ىنملاو لمحل ا نع اها

 هرخآنلا ماو ماو ريتعتالذأ (توعحبرال) كمال ىأ (ميلا )نيكل هملاىأ(ما)معالا

 (اناد مالطا لكىأ(لع)ةذفطوا ا( .!و) روك ذأ !ىنعملا ةياطرب كيمامم لدب

 0 .شامو ةقراةماللاو فيظتقلاوالا نعم ديدشنلاب



 الا عكشسالو كف خام ىلا هت دق !لاقىلامندقاةر دق دي ىأ شافنلا فك ىف رضع
 زادتكيمىوف.تن“ ٠ ناثءثبدلا كسردمدبمد» ىء ةدحاوسفنكا
 كقئتش ورحاتثو انتوو !ةنافن مالم ىأناشناليوه ىذلا قالا الاذ (ىنعملا)
 ىو ىربتم قلما ناشر دارملا نا ىلء والم اىأ مهراكسأ ةستس ىف ىعىتلا شوقتلا
 بأي الث (ىنلا) هي درب حئاراطم ركل ٠ دريئئاراضردرا
 |ودفو ماش تاكر د .ءظمل نه وتتم هقارمخا ذه ىلعردشب نمو*ا .بمذيو لضلاب قأيو

 لاذ 0 ا ب وحبو تابثاداز تبن ىلاغ عه ٠
 باكل مأ هدو شيث يوءاكيام هللاو# دعرلا ةرو سف هللا لات ةظأ ف صن تابث الاو وحلا
 رك ابركءزوك ظىم حمت اضاحما* تاكردملادتسأآو

 ءاشرلا بهذي وبضا

 اديمو هراك العاجز ركسلا.نوكم رك زاد نشك ةومشزا
 اهلوطو اهشرع نوكيلب ةلب وطو وكس مز وكلا تالا عاسو

 أري وسشالاز وكلاري وق ومردتب اة سدي طلو
 بنج ىو رادلاك لاصل نم نانالا قايلاعت ةوق ىوق ىلع ىلامت هللا ةداراو
 ىتءدوعلاال ثم( ىنملا) يب لتنمو هديربد دريك نوع راق, و فكيركو ردتسدر»
 اميقمو افكت مران اوهودعلاناصءانعمرر اكن أو ماعلا هترح ركررهلا ب وكب

 أردنا هما ىع مناصلا عنسريشناذلثؤمواووطقمهناذ نم نركب يبرصتلاو دوعلا| لا
 ديقركي بوتلاالثم (ىملار مدرب ةرَرديدوحَ

 :.وأ اطيض لاذ ن ءنوكي تار دشب نه شاملا
 ىنهتماءال مم (ىعلا) جيون ووش موحد خزف ةروو يعتق لشم و ٠ م
 وشرب دره» قوتماغرانو | ولع نركيى.<لاذ نمالاو'امسلدوكبةيرقل ارشلشملا
 نركسنتةران سن لك ىف لقالايتنأر (ىنعملا) م« يفرعتسفكر دكنادبرس « ىوتحم
 ةرانالنوك عي اهدثلا نس فك ىل' 1لقاعابلءافايلامنواغران نوكستةراتو اولسم

 ا ييدارملا ىو نمو ىسهتن ءةذ ع لا ىنه عفاف عئاصلا عنصن لبلثم سيل ايلا ةراثو اول
 ازاعتم ٠ دو راك ىز و رمشحْز ادا ح9 ىرم باطن# اةلستملا'ايلاو ,مناصلا

 ةلوكسشلاو ةلغغلاو لومجاو مهر ا ا! طب ردن مدح( ىتعملا) دوش ادبي ناس هجن ا
 لوشب اكعناصلا عئسص نم رهاف !فكو لسهم او مهولا باج نبع نم بهذيانوبهبثااو
 كلرهظن و هفر صفو هن داراب فاعلا نا معنسلا الاذن العقيل نما بهذاذانيدعلا طيار
 مريخ ىنميةسمثجزار ,اسنم » ركسدوخ مشو أ ىرادمثحوو ىرتنم مويلا كلاذىف
 |رظنتالوأطملا نيوجتتو لاما ةفيمح عنان د رظتاانيعنلس النا ال لقامإب (ىعلا)
 حلا
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 ارئالوكشوكهونشدوخ شركم ون راد شوك ) وتم طلح ىف عمت ةربخ الب هيغس يع نم
 لمانقارنركتنازدقتكنذأب سا انذالسق تنك ناو (ىنعملا) يورك ىثابارح
 قيفضلا ىلاهساو ديلقتلا اديقماذه ينكتنالذاريثك اداف بكتريو .هيلعدقعاو هعقسا | ىذلا ل مسعي الحلا نماربستك نان قمل نذالاب واغمو انوع سم نوكمنئمىالو ةسغيشملا
 ثيدئادوخ لقع ىارب مه ه نآمثببار رظن ىديلتزىإ» ىم لاظتراشا ذهلو
 ةقلارظ: هرظتا ةنرظام لك ىنعب: داعو ةعنس رظنل امج اديلغتالم(ىهلا)
 ارخنددإو لافقراشأ اذهلوديلةتلا ىلع دفعت الو.ثهذم ىأرب ركتااضبأ ديلقتلا
 ءاشمز راوخةب قرشا لاذع مب ردات س ىسادرخ بكومر دناريسردهبلعهللا ةسعرأ
 انهدارملاو هون اسرفلا ةعامج بكوملاو هسفن كوم ىل ناريس ىف ةردنلاو بججلا دئازاسرف
 كائتسحو نسما لد قلعتر» ليالا ىلع بوكسر اا موقلا بكوم ا ىر هوا ا لاقولو
 دام ندرك درسو 9 سرفل الن ةقاشرو نسحب ناطا لا بلت قلمتناس فو هي بسا

 با نع ةدو ريلاناطلسلا يلق ف كاملا داس لمج نس. ىفو ياش .لدردار بسانآكل

 قو هي شب وخ دي درباروا تفكماشن زكو »ابل اهنبم عفر تاملكم ماكت ناب سرغل الن
 اًداهو رادرتن لاوه كاملا داعر ولم كاملا دامعلوق ناطل لارايشخا ناس
 اهكتانمط هريغ قص ىلعدةعاو . دهان/ىذلا كلرنعنالناطلسلا لم ةفخ نم ككر ايتخالا
 ىلا ىفسوب و س اخ دوش دسح نابز دوجتوتيووصرفةمان يمل ارد هيله هللا ةمرأ مي
 اننتيبلا اذه موهفموهر همان ىبهلإ بك يف ىنائسللا عكا ل اذا دك ساب رك ىركذذا
 عارتباةسويدع د سلا ب رطب ريساللامئاب تركب ىرسالا عئاب وهو ساضتلا دسح نال نأ
 هيلع فسويناردارٌيلالدزا ف ةدو دعم مهارد سف نعنمور هر للاعت هللا لاق ةمهعملا ءامللاساضياودي هزئدب نارفالا قئانلامملاو نحلا فوه نمقرتستقىأ ساب رك
 اؤلكو تفرك ف دوم تشزو دش دب وب نسح نا دنج لا نابرتشمل هرب ها دوسح مالسلا
 مالسلا هيلع نوكعي دس مالسلا هيلع ف مويشاوخاةيلالد بيسو «نيدهارلا نمعيف
 ارفلتخ او نيده لا نم هيفاؤاكو نيرمشملا بلف عر تتسا لاسحلاو سما مراد كاذب
 نمرادقمو نب وب ممضع وتورشغر نانث |ليقو رعت .. موضعي لاقت مهاردلا دع ىف
 انوئعموأ اب رو سناك نا فسوب ل اجنومتذي نيلال داوناك اذا ضا ارغالا لهأ نان مهاردملا
 ةوبإلا ىوتثم مهمالك ىلع دعنالةةرملارظنب رمانلا فراعلا نكلدو رتشيالثل هببلاطا
 ارم نمرعمأ تاك (ىنعملا] هب نب رف دلي شدو من ناطلسةلكرد ه نب زكىبسا ىياركريما
 ىوتتم لداعمو ل ثسو ني رف ف نكي ناطال ا لبخ ىأ هلك ىلو لوبغم سر اثم رارخ
 دلاذو (ىنسملا) مبءاشمز داو .!يدناهك اذ « ءاكب بكرم هراوسوا»
 س07 7 0 جلا
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 حابصلا تقوس رفلا كلت ىلسع ابك ار[ سنسر فلا ةعاسج ىف ىأ ناطل لا بكوم ىف ريمالا
 «دوبررالنرو رفارهش مشط ىم سرفلا كفن ءاشمز راوخ ىأر روغلا ىلعركسعللر ظني
 أرب ونيس ع فطخ اهنولو اهتفاطل سرغلا !كانتو (ىنسعملا) يدوب بسارب هش مح ثعجربان
 نارهرب ىوتثم سرفلا كلت ىلع نأطللارطن ناكن ارمل ارم ع جر تح ا ثمز راوخ

 لكسرغلاكنو(ىنعملا) هم ركدشاز ىدوغرتشوخ شكي رهو رظن س دئكفادكى وشع
 ىو رخآلاوضعلا نءزي-> أ! موضع لك ىأره ا هز راوخىأرظتلا ءبلعموأ اه ءوشع
 قلاعتهللاو (ىدعللا] هب تةسرداندب» دتكمفاو ريح مه تلحو رو ىثكو ىحربغإل
 و رلاو ةهكسشلاو ن1 اري سرقللا كلن لم عضو
 سفنلا فرشر مركسعل | ماهف دجوي ال تاسنالا,ناوملا هبشأ سرفلا اولاق مخالةرمسلاو

 نيك ه ءاشداب لفعدركس تسب ف وشم دوي نم فنةعءابلا مشن دينا ىلع ةمهااًولمو
 قع تاطللا سهول أت ارينا (ىنعملا) هبءار هر ديزك دشاب هج

 نممدجإط ىرتشم ىليخ ةرثكع مىنل تو قب رطلا ىلذعى ع برضت يح نوكستام لاما
 ئتلكنم:ةواسم بع (ىنعملا) تى ثوردراددنشووخدسودزلا ه ىنع 2

 وام تاريخنا ىلة ينعي *ايض نسم ىئئامن م فكيت يدع قال ئيذل ىف جايتح ال ةمنغو
 ىاج ىوتشم نوكبامسرغلا ءذسهل ىفث عما ذكر مآلا نإ اذا ةنخ محو رو ةناعبسش نمو

 جي رطشلا ةيعل خرا ذهاب يملا يب قح ىدنان رىمسإ مين « قدس نمر, ناهاش خو
 ةياثمىدستم ةئطلل اوذكو كل اونأ الا حاطس ام« نال ىلا هدنسسأ ولعن رتسرمو

 يفوداب ف ىم باهعْيشلا ذه نا حرم نم ىلذع بلسن ةريقحلا نسرفلا هذه فيكو قدسبلا
 قلاخرصسلا لفل هو (ينملا) هينا تايساخ هنتادشا. 2

 يس ومارخ هانا ىو ههاىوسام ىلا ليم هلع ءديع نمسا ب ىلامت لانا سرفلا

 ةمتاثلا ناطلسا ارث (يعللا) مب درددوزم ا ىثهتيسرد شهقات هب درك لوحال

 موهفملاب درو <ناليظعلا ىلعلا هقابال !ةودالو لوحال اريك ل اةوذف املا ءذلسه نما لحال

 هردسق تداز حاتم! ىأ ةمخ املا نكل يظعرتأ اهلءالبل | لوزن دشعةلقوملاو ةسحتانلا تا
 ارواهكتنازإل ىوتشم هريغالهللاو هرثؤاا نال ةدئ اما هل<*ارق نمل مسي لو عسج ولاورلالا
 ئأءةصمةانلانال (ىعلا) هي ديد و دمآاف دورجر ددغا ديككسخىدرخ هضأو
 ىأحأنفلا ةحت افلابدارملاو سرفلا ةيحح ىلا نسج ةتافلا لئانىأ كانه ىلا ناطللا

 ةجاقلا لئاتربدةت ىلعا ذه صوصخمم بعت دلاورحلاو ديحو عفدقاو را لو هو نما ريح
 ةعالاتاذىأهريداغت فود فو هول ة:مةخانلا



 بسسس سئ شلل لعب (ع”0)

 ازاريغدو ررو « تسواهب ومتمهريسغ ديانرك
 بهذناو هيب زنىأ لاعت هب نموهاضب | ايف كلارأ نا (ىدعملا) متسول هيت

 هللاوه ةقيقملا ىف نيزملاو سانلل نب ز ىلاعتهللا لات «ةيفوتو ىلاعت هج نو مثرمغلا لرظت نم

 دلك هتده اش ىأ هيفهللا تياروالا اثيش تيأرام تلفرغلا الرظن نمبهذ ناو ىلاعت

 » تسبرسنآآ ٌةبالجاكش نك ن .سيرلا ىوتثم راصنالاو بول-غلا بلقم ىلاعت نال

 ناطاسلل ل سح لمأ اور كسا 1 !1) تب روكردان ظله قدرك
 تاينالا ةظ هل لك ىف قالا عئسنال فرظلا لاذ ةلاح لا. هنأ انةحمرعو نيقي

 ْيدلاولام ءايلوالا ضءن نا لين او سرغلاب هدبع نبي رغلا ةبيمعللاةلاملاو ةردنلاب

 عض أ ايرف بكرب ناكر مج نيدلا*ابيشلا نان نسانل ارئاس ليك هلم سل باو ان ديعم
 بساولا ىوتنم ةروسلا كلت اه دهاش هل عمت تناك روسلا تا تلا ضعد نال ماودلا

 نم ثوضلاسرفلا (ينملا) هبا دخركمزا دوصسمدوش ع ى الشيا نيكس سواك نكست

 شيب ىوتشم راذكملا دوصسم نوكي ىلإ هت ههاركم بسب

 قانالرفاكلا دنعو مادو (ىنلا] م ئناحو نفور ذارش تسي 0
 نم4هتداصر مهللرناكلا ليخ ة :احو والو ةماطلو ةلعشو رن مسال سيل ها لاملاو مئصلإ

 ب نام-ركيدر اه-ردو نارا نائب ذاج نآت بج و ىء بئارغلا برغأ

 *ىةعلاعلا انهيفرخ لا ملاعلا نم بتاتا كلا ةوكامهلا ىف :!بذاملا لاذامو(ىعلا)

 اهلهي امل ةءذاملا ةوملا هذهو ولطلب داو اََحإَكَناَل اانا نم دع [لكان الر عا

 ءافخقءاضتةدا ماا لاطعىلا بيغلارلاع نم .ىنآلا نان بيغلالاعوهو رمخآلاه ىمرلأعلا

 اله فو( ىنعلا) هك نمي ف ىو ندب ىهت نم عنيك نب زومهزاجبو تس ومحل فهو ىونثم

 هنب ور ضردنأ الانأو٠ اشةلارارسأ ةعيم- ىلا لوسولا ىلهردغيالروت#لقما نيمكسلا

 فيكن بلقلاوح وراي هنب و روع غتل نان تنأ ءبلارظنأ هنب و ريل اردات تنك نا
 ينعم انو ءاشقلا نيمكلا,دارأ هأنةرمح ىف ةريحءاضملارس كرا :الرصبل ا كرد ىل هر دقت

 تشك ابناريسز هدهاشدكذ وحط ىو ءاثءزراوخ ةسقرلا عجرم ىفاوت
 نءعجرءاش هز راوخوهو ريبكسلا ناطل_!١نا (ىنعل) « تدك زارمهدوخ كلم

 ىأح ورلا بسلا نمو ىلا نه أش نمدارملاةساارابتعاب وهلم صاوخ عم ناريسلا
 ربا راسا: و نامزندومرطبناكتهرسا سنا 3 ىو هدانع صاوخىلء وللا ىلمتاما

 :أيت أه دونجو هركسه_هءاسؤررمأن املا الاف دب (ىنعملا) ميناهناغناز

 اردن اومهوب قرنشم هروح سرسشلا بحاص ريمالا ىأ ناد ادقتا لاذ نم سرفلا|

 ةعاسجلا كيتناانا (ىنسعلا) يه ركوههربما نك تشك دوميه « هوركت آ ةديسر
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 ىراهي شاملا داعرمفريلو منش ذو يدل
 نايصءلار ع ىف قب رغلا نان لو هيلع هلال «لوسرلاكمل ادامه :دارأو“ !ً.قلانأ ام ىأ
 (ىهلا) مب مخلوتةمرهووواظمر هر م ه لع ىاي ديلا ادامتك 9 يل

 مرتع ف ىع مه لوتغم لكومولظملك لجالاهج .مو أهلس ىأ ملء ىاي ناك كالا ادام:
 ىنئاكهمؤقف ميشلا ىوف ىلع ىلا لثمنكك تاطلل ادنءو مادة مث امارتحاة أ سروأ |رسعلا لاذ نكيرلو (ىنلا) «ىربمخ:.نودوبتاطلس شدي ه ىرورسدوة هنو

 ليصاوادوب مط ىبإو ىوتشم لامن كلم ادامه فص ع رشم ىنلا مولات راو هال هتتأىف
 |ريدناب وىاردويامسع سوط ىوتشم ءاضحا!ىلمتامو لبا لنا نود هازىأ اسران و ليصاوهيفومهالثللاداعو (ىسعلا) هاضيرتتامو ريض ضباب ه اسدإب و
 فيطللا كرابملا ىلامل اىآراائاز هامعو (يملا) هيدا صرهردوا ىار رمز[ ىو
 مهو م نابي لبي مط ىوتم دا يملك برجو نما أر و زماكلارببدتلا بحاسو
 ورا لد ضل ءاعو (ىنلعلا) منالاله طوجو ابيفديشروخ با م لامب
 سهلارو نمداغت رمق روينا اك لاله لس او ةقيملا سعت بلاطو لاملاو
 دامو (ىنملا) يب سيتلس تلغرام نست عون رغواىريماردإ» ىرشم
 ةرامالا نه اذص الو قوذ الى سدثو بب رغةرلمالا ىف نكسجلو ارب_أ ناكر اولا
 ةذب ثلا ءديسانلا نمدحاور رهان ذهلو اسوبحو اب رغاك اذسهلو »ا سمالارثاك
 هنا ىل ناك فولو مكس .لحرأ: امنا كلت او موك ولم مجاعالا لعن اذه لاةراهص-

 هدوبإط ىوتشم سيلتبءسابلبو ىرفتر قفا الئاقوا بتل لاو رقغلا تاغس وفل سو هرلع ١
 لكل هاا دامص ناكر (ىنملا) هي هرشوفدو عاشت |طاس شيب ه ردب نو مصهارجانحير
 ارشاديم زق ىم مهن باذدعلا عفرب ررضالاعتادو نامل اروش> ىفاعناش بالاك جاتمم
 حابه ني ماذلل كيلا دامعو يا عدوان كت ءرب واىاخ « ادخل فوحرتسا
 مارق ناك هان حئابقلاو بويحالرأ نس ءاح بوس ىل عن هفانا ىلاهتهللا لح لثم باح ررتس
 هئاراةدعب موقالسخأ ن عوامل !قالخأ سكع ءةلخر امنار واخ ناررضاواعناشناطلسلا
 درق ينك ىوس دش نأ هرابط م ميظع نا خ ىلع ناو ىلاعت
 ةرامالاوةرازولا كرم سم نم مك كيا ادا (ىنعلا]
 ”لبملا بناس ادرتهرك ىو



 عررشت لا ؟همثم وديلسي ودك ةليئارجىأ تاطلسلا ناكو هن ىحولارخأتللبجلا نم
 مدح م ىدث عفا شار رج دسرا مدره وو ىمهحوربهنو اضم ىلا ةراشاا ذه و بارطذا فديو
 ةزملا نم ةيترعتاطل لاروضحتف كاملاداعتاكو (ىنمملا) ع ىدم؟مرشوزا ارناطاس
 ناطلل انملهنم قال مرمي ةثام ىف ريدغتلاوضرغلا ىلع عفش هناول ثيهصر اب: ااوةردةلاو

 ةلاخربودرك هنهربرس « دارا دام ىوسوا تنذر لف ىع تاطا لل مظل 'ةرثكل» اسبح
 ناطلسلا بضغىأرو سرغلا باه ىأر س سرغلا با سرممالالاذناال(ىنعلا) هداتارا
 داوجلا كلما دامت بناس هذرمالارختا*الشالا اذنه ف دلاج الع دع لو مش الورم س4 قبل
 هجرها محك لج ىرتم الئانحاسو لكي و بارغلا ىلع ذوو «أر ىترعو ف كرب ركللا
 هك ءادكأاهلكو ىرح متاطل ل لق (ىنلا ا) 6 يغير هار سام هريكلان ءريكب وكم راد
 ماج سدسا كب ن9 ىم لعاتما 00

 ةثوه رم ىورسرف سرفلا كو( (طلا) تسر خفاش هدر مدرإ م تسوأ نهر
 اربسا نيادرب رك ف ىوتنم .توء[ فا اني لءارمملا باب ىن.ناطلا ااهذخأ نااهب
 ىدينغسرذلا هذه ذأ ناو (يسلا) مكسب زرعها .دزا

 هدادشا أيوب ادمن نوحإل ى ونش :لاحلك ىلم كيءأو شيعأ الينا اني

 تلو أوالأصنا كاطع! ىل امتنا ناك( ئعملا) 8 تسددوز اسم الام مرسي 9ع
 ىلعاهر م[ كنف كلج رمى دب مالكة فسلا|ميسما هرارسأ ى-هلعلطأو هب رقزلا
 مراضعور زونززا» ىم ملإلا اذهن مو اح داؤقلا حور عوبلفلا فبعض أر

 بهذفاوقج وزلا نعريسل(ىعلا] يتلو
 هذهر سرا هذسه نعى لمحتالو ريسال (نكلو هذ أين اطلسلا

 حو رلاسرشلا نمدارملانأك ولو عقاولاو هاذه لبرب ورتاه سلو فاكستلا,تسيلتاملكتلا
 ةيدمرسلا ايلا دم هو اوقامو ابن ها نءزعا نموثلا دنم هن النامبالا اب دارملا انه نكلا

 ةيطاوملار ضئارفل اءادأىهر ناسمالا*[ث بابسس الهلا ذهاب كلعف
 مكدحأ نا بال لاقدنا لبو هيلم هَل يس ىننلا نع درو هناللو سرا بح بهلغن ةثسلاىلع
 بائتجا بالا نركسعت الغبملا أ ص اةاوه فور هدلاو نم هبلا بج وك 1 تح
 منك نالسق هيببحلىلاعثهللا لاق ومالا بج فلو لا عابتاو سرولاو كرولا

 ناهتما نك نام ٠ عروأبىرا يحررك نب
 كلمادامعاب نادصتالوفدتتعتلناصومنللا ااه فو (ىسعلا) ع ةرفوتفك
 ديودرم ناطاس شيد ٠ لام مثج تاي رك للا داعد آو ىرتلءقدحو ىرفو فوق نما
 نمع رسأس رسفلا بحاسربمآلا لامىأرامل كاملا داع كاذو (ىنعما) يلام هتفش

 نت اكيت نا ع تصريسم



 قست
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 |سلاالئاناك اس ماكنلا نع هنغش ط ركن ادامعو (ىنعملا) ميدابتلاب را دخإ ناب وكزار
 تاردلاو «٠ دينشمناطلسزارمدأتسبا» ىوتمدابملا ب رنمتاجاحلا لوصح اب ااطو
 دمع قمل هلاقىذف ارسل !ةقاو دنفك. ةلا كاملا دامعو (ىاعملا) هيد ينت نبش! هيدا
 ةرابع هريس تاطا لا عامسو برو هرفشركسشلا اذههلركشتلا لاذ و كالادا يو ناطاسلا
 هكونارتفر زكتاوج آلا دن ىو .ىم لافراشأ ةيفيكلا«ذهلو هتفيةع هلع نع

 براي هنالجاب رعالاىب رط ىف غلا لاذ بهذولو ب راي( ىندلا) م ءاني رتزجت تاسدياشن
 هذا اوثالو قيلب ب ىذا رعف انياب الوأسلم كريس ذاةغا زومعال رومالا ا عيسي

 (يهلا)#ب ريسإرهزا صالخدهارمنوا حرك هب ريكمىو زا نكيدوتازاونإل ىء
 ىأ سرسفلا بحاصريمالا لاذ نم هكمتالو هيلطتالو هعفا كيث الولهأ ل ىذلاتنأو
 |ريسأ لكن م هسرسف صالخ بلطي هتهافسو هتفاح ببسريءالا لا :ناكو لو هاهخ ونال
 هكنازإ9 ىملاةراشارمس أوز حاعمملا ىو امنا نايبلو قئالىئعج [اهنازانا ىفءزجاعو
 تاقولخملاهذ_هنال (ىبسعملا) ب همهناطلساربكيفادكزا ٠ همهناماش نبا دنجاتحم
 ءارسغذلاا مم س ان ا اهي( ىل اعتدنا لا كاين ظل لاوريغضلاءاوسمف توج اتم مسهتمح
 مهئكتسجزاىنافهر ه لاك ايباسف نوضح! وتم دسبجلا ىةلاوهمت اوهللاىما
 ةلالدفا املاك عم سعدلا روح ىلبلطلا يفقس نم بلطلا برا ر(ىنعلا) «لابذو
 تءلطااذا هتانمودعملاك ةريدملا سيل اروبضعخ لانو محلا نام لينغلا ىأ لابذلاو عملا نم

 شو باتق ةروضحاب ف ىواثم ئنئالك قلالل بلا, قولخلا اذكر ثأ اهل بم الرسمتلا
 بال بشيىلاعت هللارغنمبلطلاو (ىعملا) يغارجووهتزاتج ينانشر رو غاسم
 قب رطلاغاسااو ن->اهغامىذما سمشلار وضع عمر ستغلاو معلا نم ةءاضالا
 (ىنعملا) 6 اوه لو دشاب اسمع فك و امي ءزدشأب بدا الرثداكىبإل ىمعاشعشلااو هوربنلا
 ةوقىمم تلعاذا كنان ىوهلا ليعت نمنوكيو ةمسعتااب ارفك نوكيا مبدالا, رن نملالب
 اذاننيمتسن كلاباودبعن كايا لوغتنيحهناىف كند اب عرسال فيكن مكعموجو ىلاعت
 بلافذلياط ىرشم ةمعللايارغكو ىوه كلعن نكو بدالاتأسأ دف ءريغ نم ةزوعلتبلط
 باغأب راي نكمل (ىتعلا) مب رادتسود تال دنشافخو سمع .« راكد اردابثوه

 ماوعل  داصمو ةرمثملا |سعشلا نع ضرهمو ام, دس ةايظلا كساء لاو طولاكراك:ذالا ىف لوم

 ارعرك «دروخىىرك ش افخر بشردإل ىوشم .مبلع دقعموةلظلاكم
 ةدودلاح ور نكلةدود طارطولا لك أنا لمسنا ىف (ىنعلا) يدررريىناجديشروخ
 ىم ىلامثهلاود ىطعملاو ثددما ىنعملا فو يدلك لمعت سلا عولاطبا نالت اهثيعت

 بذرد#



 اياو)

 د ديشروخزا رك « تس تسنمركز ا شافع بردا
 ىعىتلاةدودلا ناب هلريسخال شامان أو و رسموائاركسالسبلةدو فلا نم طاوطولان كولو
 نسوُمْلا نع ضرعب حاولا نا لاخاو اس ءافلاووشنلا ةدجاوو ممل 1نمةكرمتم ءؤاذغ

 سهلا كلو (ىنملا) يدهدو وبار دوخ نعثدو دهزىو زايشكىباتف 1 9 ىم

 ليلا ايدارامقزرلا ىأ لاوالااه*ادعأ ىطعت اهنركن ما ممرلاعللءايضلا مرتي و رهظي ىتلا
 ا ثلغل !ةدودملا نمو ةفرعملا هلو لمعلا ناصمتو ةريصبلار يمن فعض طار طولا,و ياذا ةلملا

 حلاوطو لك | نا ةعبمطل ماع نلو ةرثكسلا ةل ف لوةيهاك ةزعلا بر سلا نمو ىنام سا
 :س21نا +!
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 تسين شاف راكىزابجث كيلو ىونثم ةنرمملابلاهو لفاغاهعوهر املاوو تنل المو
 .ىزا.ايمتوأ ايلووأ ابمنل سر شاكاذا ن كلا (ىنعلا) :ثووونيبت سار شزاب مثح

 ةئيضمو ميقتمرسظنل ا ةحوتطمم:عاطارطوالواشاذخ نكيرلناب راطملا فاعو ةمهلا

 (ىمملا) وا شوك د ئامديروخ بدار مرغوا شاطخرجدي وج بشن رك »9 ىرتتم

 ىفلاووشنلا بلطي شاقل الان ةرثكس[لاعو ةعسطلا ليل لنكن ا ىوتعملا ىزابل اكان
 هنذأ كرهت بيدأتلا ف ةغيشملا سمات الهال شامل !بايسس أ نم همزابام بلطي ىأ

 ىلع رضافخ نآكدك ربك دج وك. -ةكوتشم ماللا «#بلء ف سوبا: دب لصفاك
 كلاذناضرغن ىونعملا ىزابلإ كاذإ لوب ةةيمحلا نتمشو (ىملا) جدشدح ئرابارتدراد

 تءلطوالعالاتكر رة دحأو: يم ىرآ هريس  رصن ف كسع دناعملاىأدلل!شاغللا

 ةلرتتو ليلملا ةلظككم رذهلا ماوعلاى !ليمتارعصن تنك ام ددهىرحو ناك ْئ شى أ لفسالا

 ىوثم بدالاث زل لوبةعسيل لرذعو لوبقم شا. ةلخإردعف مهمدض ئتىأ امن ى ثم

 رج زل ابيدأن ليطع أ (ىنءلا) يباتق زاركدرس فاشانهباينكازارجزي مهدت شلامؤ

 ىرعوملا لافرا مكتألا بايثك لاو سمشلا نم ىرخ أ ةرما -اررو دنال تح بايتك الا لجال

 لم ىريغبأل دبقتا لوبقلل اهديعل لالا نا لب هللا لوغيفراكنالاول الا ءوستاكتلا
 سدح السلا هيلع قدس فيو: ذخاؤملل بردأتلا لجالءالتالا ةةثمثليطعأماوعلا

 ىفاذه مهريرفتعمب ردنع فرك ذاوا نيكو قسري زا نساوخ ىراب "عضل
 ةقفارم او ةقداصملا هبلط بيسي ثس عشب هس مال لا هسيلع فسوبةبقاعمو خازم أم

 ناب رلهلوقوالعر لقا نيب رغم نم ببعالاملا لهو العو لج قم اريغ سةنواعلاو
 (نط ذل لاتو) فسونةرو - ىف ىل اهنهتلا لاق هربرت عملب زدتع قرك ذاناطللا قاس
 امالغ نصسلا فن اهل لمن 3 از ىقاسلاوهو (امهنمجانهلا) نفيا



 حفلا

 ذب ردبلا اف سحر نرممملا
 ةنهتلاتالماطلاب هرك دينا سس رنا مهلل هسعأو ديف نومصدملابلغلاناىلاربشب حور للا

 سمخا ساوحلا نم ةأنلاةهذسغلا مؤفد نم هرثثب وح و رلاب يؤ ةثباحو رلادتع ةيعرشلا

 نم اد_ة-هةيناسو رلاثال اعلا ذب رشفلات اة درسا نع الش” ىف ساو
 سنتا !نموت هو اسوبتاطبشلا ىدعب هير ركع

 زا 0 1

 سوبحمىأ ىف ديز نم ءردغّول ء عم ضسوباذلك (ىهلا) يقدم ودا
 لزنتلاوعضار اونلا م ةياكتلااهيدارملا ةيئادسعلاوع وضملاو جايتالاةنواعاابلط

 « كو رذو ربب نوح تغكى راب تسلوخط ىونشم
 ادنزلاج راخج يحال 4 لاتو هام ةنواعملابلظو (ىنعلا)

 شي نك كليف ةيرتسللاو-أو الروما نركتو
 اولا الاذإ علا زد

 ءىفادنزد سم ٠ صانتقارد*ىناهزدهد لف كوس صا اكس دملا اذهنمىداتو
 صانتتالا ىف اسالعرخآىناديزر الواى (يدعملا) صال _خارركد
 :زناكلحا دلها ل ىوتشم هد اطس ا ىنمم .هنتف ال اقيدايطسالا صانتقالاو

 اف تولل نو رظتن.نوبنادنز مهلجانينهلالمأ (ىسعلا) هي دتانراد كل مراطتنا
 لجيريغ (ىتسعلا) «يناوبكوا تاجنادن ,ىبادرف ىيرداتركمزجل ىم اهسومغبل
 هللا اله أت الداود !ةءونم هحو ر وابن ه1 نا ديزي همس>و هيدي ل ماكو ىفاي رو ىفادرف
 كلذلا قره ىذلا مهنلا ىأ تاور كولعي ةسوب<©ربش مهحاررأو اينهلانا دز ف سوبحت مهندب

 دادتإلاقرهو بلس داك ىلامتهئانا ل نكلار سنا ىلا ثالثا

 و ةعزاوبد فسر ١ ىو نانا نممس نا نزلا هيلع ناك
 انديس-مالكو ف دوي ركذرامحلا ل فعنم تاطيشلا احم (ىنعملا) يدرب

 ةازالا دعم رهو فل اىدعب نورتس مديت راسا بلت ن مدا طل هيهذا فس
 لاس تجر وادزنادنز رددنام ه لاسغوكيننازا دساك تكي إف ىوتم وح او



 ع

 أردسوقأبنألا اذ هيف

 لداعلا ناطالا لا(ئندملا) يداوسردىتفا شافخوحوتات « دا 5 هج دك 3 ىوتمرك اح ا ى عجب
 بيج ىا لق لا ريمقتلا نم سهلا ل دع نم كان ئثىأ باندلا*+وىلءلي ريج ةطساوب
 ماوعفاك ىريغ نمةنوامملا بلطتر ةاظل اوداو لا ىف تعقر شالا لمت نأ ىتح تاومعدلا
 مما( ينلا) م بارسو ل يرزا ىهاوخ ىزاي وناتو باصمورىزادمةريسةتهحنيهإل كم
 لمرلكمه نيل لكلا نمىأ لي رزا يلطت تح باصملاورصلا نم كاناربسفت ىأ ظغفتو
 ىونثم فش: بارسلاو لمرلاوى رلا هم وصح باصتار ريل انانةناعاو اددم بارسلاو
 واكو لو ماوعلال(ىنملا) زاب مشجر ختان ىرا لغرب.« زاجيو دئعبط شافك !ماعإو
  ىع لثفن د "ىالفتحوتغم انيع كه ثنأ سمالاوخ ف سوبايزاح او ةعبساعلا شيفا فخ
 نا(ىنملا) م ديم كرايارمديدتاطلسزاب ٠ دربكو روكرد ةروئافخرك ط ىونثم
 دوبكلاوريعلارركلاوتوع وبلا ف قبب نمل الا ىأدويكلاور وكلا ف شان بهذ
 ىزابلا"اثملاوءالبلا يب د درتملاهدب راف لوما حول 'تببلا ءانعمناكبكر الف قرزالا
 / ةلرثو عضو هناىتح 4 ترج لاح ”ىأربفةيلك يد ىأ لاح لك ىلص أ ىرابتاطل لل قارلا
 داتسواهرج نيديرثدركب دا سب وف“ ى وبسمة طنا م هنيه سانا جونو هللا نمدادقسالا
 هيدااطلاو مرملا اذهبي ل يالاذ|تسادس(ىنملا) دام ءديشوب بوحزا ارامكو
 ريغ ىلع داع دكه يف: ديْالدساغل!بش1ن!نإلا هع منطمق الدسافلا بكل نملاتو
 دباينات » درك ل وغم دوضار فسولِل ىم دسافلا دومأعلا ىلع الداقماكه لا
 ىلع ىنأي الى تح فنبمت ا ههغشأ مالسلا هيلع فسوي نكل (ىمملا] ب درد بح ناز شل رد
 كم قارغتسالا ترك ل .سو ىت>.ةتايلجتر هلم هعج نأب ل سبحلا الاذ نفي رثلا بق

 ءاطعأا ذك (ىعلاز 6 قسغ ىف ششي دئامنادنز هداك ىح داديئسمو ىمنانانغ
 تبل ىرا ةلطأ قفالونادنزهمادت قب ث يح اركسو ان انا دنرلا ىف

 ىف هتلاىطعاو (ىدملا)  مسخوو دوخرب ولي رانو شوخان « محو زارتشحو فا هنزا
 نسج ريغ مالا محرشال لل الو مسح را نم شح و أ سيب لما ىف مه |: فسوبل نأ

 اهيا 5 وخ ىو همم ردح تداثكن وحل ىم خو و نفعتمو لظو

 قوذزنادنزنا _
 قوذلا نم نادتزلا لاذفو (ىنعلا) م« ساوحون مسج سوغزاثفكش شوخ « سايق
 تانمالا مسح انهناهنزلابدارأف ساوحلار اهزأ تفنن لهسج سرغ نم ةهئازلاتاذسللاو
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 دشن ؤريبمحر نازل ىع روظتو ىوقت هيف ساوح لا
 الا1لا هذهرادغل كلوصو نم ىنح (ىدملا) تنشد ىو

 اكن طبلاو مخرلا لس اد نكت ةناعا| ىنعمتناكو لو راهزلاو كما اه بنايبتن ره مرج ال |

 عجرم محرلا ل خاد برج جو رمخاةبوعس ىأراذ' جراما ىلا ةوززو « لون سيح دولوم ا لوقب
 |رممتد_-جتنادىسلبا مه كو ريزاهتنادنوردزاتالءارإط ىء ةعرسج رضعو
 جراشا نما !«ةالور_خادلا نم“ امملاوقوذلاوةذللا وب رنا ملءا(ىنعملا] ع نوصحو

 ناك ادئرلا فهنا ضرخولو ايندل !مومت هيلع أر طرالىلاعت ها بعص ًاولممداك اذا بلغتنا

 داشو تسم دس ينكر د ينج ىو تاو هلي نوصحلاو ,رصقلا بلاط نا مءاوان انسلا

 ىنملالا ىدعل ادصتملا دو از قوهىذلا كاذو (ينعلا] يدارم ىو شرت غابرد ين او .

 نمهغارق مدفادا سماليمح ولا ضنا لاومركلا ف ريغلا لاةورورسمو ناركس

 « نمريم ىا تسيناريوردينك» ندب نكن ارب و تسينى يجر صق إو ىوشم اين دلا بح
 رثأ ىديسسابو ىريمأ اب بارما ىف زنكسلا نافل ثا رست برخا هيأيعي ئئالرصملا |( ىنعملا)
 هلاغتشاو توكسلا,بارخ هندي هيرب ناركمملإ/:ةذلكو بارخ هن .تتاركسا | نا

 كى بي ى غنا طم ةعمذلا قالخالاةلازكَنَبْلا اراو بن

 ىناوعراذهلرظتنإلا (ىنملا) يبارتدشوكوششوخ ك1ت ام ه بارش مزبرد
 ىلع ةةامل لقبي لوانارخ ناركسلاراسافإ !ةيج نوكي نول كلا فركلابارمشلا سلخ

 ةيناسفتلار اوم او ةءنام_لاراكفالاو ةموّصنان معرف ةبترملا ءذهل لسو اذا هناف لقعلا

 م شنك هناخ تسخن حرك له ىوشم ة-ارلا ما دءدسع هير بعين

 هعلق !نكسل امش مو شمل أولم تيبما ناكولو (ىنعما) يك ساكنا داب جن 4
 هن رخ ىذملاتببلاهب رمعو هباملاتيبلا لاذ نوندملارتكملاوةدئانتلاملاءذه ناله زخاو

 (ينملا) لاسر هتك .روسنو « لابخو ري وصتو شقت بةناخإلا ىوشم
 | رح اونا نآنىلاماهئلاةبحم نب زان باطاكر وهلا هذهو لايملاو رب
 رو ىو لاتلاسولازن_كتاسلو ىلا هاهالاسول< منا

 لاسولازتك ةلمش (يئسمملا) 6 روس دشوج ىمههنبس زبر داك « دزئابشانو تفك

 تالرهظاورو هلال غتو روغترد سلا !ذهىفىوتمل !بهذلاءايش ىأش ناتو ىسهلالا
 كاذت 9 0 .لكو ىف لازتكسلاك لذا فةيلالاةدحولا ةبنئسح
 ارادةمسانلاءذهر ود -ىف اهلعش نم تاغس نخل ازركلا لاذ بهذ ل تماس نخلازتكملا
 شوةقلارة بم الار وما | ىسعي مئمدحاو لكب لق نم رهظنو ىلغئو روغن |مادا دعتسا

 ؛[| فلو رومووخلارتكسلا كلاذ ل امتاوةلعسش نما هلك ةيناسو رلاتاعللاو ةسيلقعلاراؤنالاو

 تهد



 اذنه
 ىازجا بآىور ربه هدزب. « فراببس كع فطلز مهإط وشم ةبهلالا تافسلا بهذ
 لما اجتراسنرشلا وه ىذفلءاملا ةفاطلو ف طل سكع نم نكذ(ىنملا) يفك
 عقب فكل اناث ةينوكلاروسلا فكل سو ث اذفاةدحرءامليدارأت ف كلا "ازجاهسهحو
 يف يل امادجالاو روسلا هلا ةنكبا*كلوهف ءاملا ىلعرم اظتادي زنا فلكلا

 ءامدجو ىلع نكسل تر وانو ء-تسصمو ةاطلنمتنأ اهيأف كلا ةءاثع

 نم 2 ىو دب لاو فكلاك ا
 ه نم نوب ىخاقلا لا (ينلل) ينتص عش
 سه ىو رلاةدهاشم نعب اجر هاظلا ىف د هاشملا مسجلا رندبلا ىنهرانا حو رلا

 الم عممادعب (ىنملا) )6 تسايز مهرداربىا تساي هناك .٠ تسانءاوفازاهكرنشي 7
 بابهلاك انموهاضيأ انيلع ىذا اًشااىنأ يلثلا ١

 بآز ه تسريفك نكد شن ناباجني إو ىونثم باجو باتت
 ءاملاييمارعتو ديزلل ل سيملاب ىئاطملاه ذه باطلا ان هببن (ىتسا)

 لص م_هديو ىلاعت هانم ءادصبدْبلا ناسعنو رسما نه ادعت ررملاو ف املا

 يهمل ارق (قنعللا) )هين د ىئئافعنو يتدرب ب

 ارو يأ قس حلمنا
 نكدوذ ىوسإل ىء مج سنأت- نو

 صلغر ٌوثمرك تنأ نء .( (ينعملا) م رامتسم ىارحا

 نم ةيشاخملا نم مهصلخنو مهذخو كيناج مهراطم لعح او 37
 (يندملا) هي ريكماروا كو دم, ءو تا اض موج نيزناوج نبا فى
 نيائقمل ا دامجرد» ىو هكالو ا نكماوى فأر بفمو لا مما اذه نم ىلا

 2 ياش رددسا نوجا

 ىونثم ةدسأملا ف دسالاج ٌوْمَر 'لرمتو رهط :ب زقموةكرةمدرراسراكنالاءدهو
 رهط ناكراو(ىعلا) 4# شرياط ناج بيغ ض اير رد ٠ شرها اطلس شيب هدانباو
 نرحل ىرتام بيغلا لاء ضار ةرئاط هو رنكسل تاطاسلا ماد افتاو كلا اداسمع

 كاادامعو (ينسعلا) 1: بريش دش ىىئدره .٠ تسلا ملقا واذلئالم

 نوردنا» ىراثم دج لقي كركي رأي ارمشب سفن لكل ةكنئاللاك تلا ملفا

 تل !كلاداجو (ىغلا) ب يل اع شوحم دول نوجه نرد » ىرينوحدررو ررس

 ص كرم )0
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 | ىمذأ نم نات فيظل ماعربستلاك قيضوح افا هديفو مغلابهولمملا و ٌتممرهاظو رو ربسمأ
 اديب هان م راظتاردودبتريح نيردواط ىوتثم تانملا ضارمب اقف ت

 برع ئدىأ ىحراظتنالا فو اذه ىف اللا دامعألاذو(ىنعملا) رارسو بيغزادن
 ٠٠ نايزتكدندي_ككردلا اربساؤو ىوتلم ئمملالا لاعل | ىلرارسلاو بيغق | نمرهظ
 اورصركسسم_ىلا» اون ذامزلا لاذف (ىنعملا) « ناك ناكنمر هرس اثم زراوخ شبا
 رز ردنا حاج ىونثم ذم وسور وشما هاونأ ءاشبز راوغماّدتءوسفملا سرغلا

 قرزالاث لا انهت متولا (ىنلا) يدون نرد ىساناشيتآ ه دربك رحنبا
 همر قريت[ بحرص وي ار هديدرغو ا كنرئدورح إف ىوشم نكي/4هلاوتقلابسرخاذك
 كادوا مست لك دأب !منولاه سدا رز نم سرفلا كلن (ىمملا) مارمدبباز
 شدو ف عر هرصا_س وك ٠ ور زيتدراطع نرمصه هبرصه» ىوشم رمةلاوؤربلا
 اهفلم سرفلا نان ناكر ةعب رس هراطع مج مورمملا لثم سرقت او( ىنعلا) ب وجبن
 قلظي نا هقادارأ الل اةمالسلا هيط هنا لعن مع ناويحلا ةايح ىف ىور « سصرصلا عيرأ
 ل-هالالاجو ىفادمالةةذبو قايلوال زم همجأ .قئاخىف'بوشملا مي رلرلات ليلا
 ةسرع ءامإو وشم اسرفاؤم قلن: ميقا يضف نيرا قلخأ عبرا تلا تمام
 ةصرع ىوطي و عطقي هيل لكرمتلا (ىنملا) مي يه ذموربب برها دبى م ىشردارتاعتا
 قرة يمركشمهجزا » !رجارادب ربهميشلس نوح ف ىرشم_بهذللاو ريلا لعامل
 : نال الاس ىهىبلاج اربالا عليو هلق رعت نال (ىن#هلا) هيب ارجارعم
 ا ىف س لوسرلا جارعموكننئثىالىفامسملاجارعملا
 صرالا ةركىوا مظعلا ىف سلا نا ضرف نارييكسلا
 5 هريس !ءةله ترناك اذا نامز ع رسأ ىف هرخ ىلا هوا نم صرنا عولط
 كسك ه ميني رد بم نات هابوج دصإو ىو دابعلاب ردارا اذا دابعلا لضفال نكعال
 ممسوءاعمشا ىل--لوسرلاو هر يتيلاردلا بلا ذلاذر( ينعلا) م ينودهمدشوا ىاسوا

 ,.تلاراسهبراشاو هئاعانالا بئارم اهم ديزا لسة ةثاعتباسورلا نربسرا
 | ىنامسملا جارعلاركسنل بارا ذسهو رمقلاىشناو ةعاسلا تب رتم !ىلاعتهنلالا

 هلا لوسيردو واف هستماسج مم عمالسيل يف جارب الار مقل عطق نم بهتنتال لوغي ناك
 أر مهلا ناكف رمقلاا هلق شنا ةراشا ىفداب هتكل ةسءاسملا هسه س بلر اره انلا ثيح نم تاكواوا
 يدوي قل سح ف عر دش مهم دوغ هم فاكشر دوكب حي نأ ف ىم ئذد سبل هلا ةبسنلاب
 | تناك اضيأ ةدوسعو ةيث م تراصةزسعتلا كلت قام ن1 قرمغلا بعلا كلاذ (ىسعاا)
 كم اهب عأ مهب رينا ىعارهاتهنوكع م مّفاطو محدادعتساو قلل سح فعرا دقو
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 م ب بيب ب ب | |

 لارحأ (ىدملا) م نوراهرتخاو كالئأزاته ه تول صو ايبنارابو راك ف

 واولاب نولسر للا ئرفو معغالاو كلالفالا نص ةج راخ مهفرصنو مهتردن ارءايبنالا

 مولا ىح فعضرا دقجرمقلا قامغنا ىف ةيبممالاح ترهل ىلا عضو ةيفاقلا لحال

 نء ةجراخ سلو لوسرلاو ىنلا لاوحأ ىأرابورلك نال لوسرلاو ىنلاةزنورا دج رهظن

 اظتتاهكناو « راودو كالفاز مهورشوريونإط ىوثم اهمىلعأومومغلاو لالخالا

 كلالفالا ذه نع ةج رام ةلاسءابلوالاوم ايبنالارابراكو ولج (ىنسعملا حب رلبو راكتكنك

 ةيرارالاو كالفالا نع رخأ اه رارسأواهر!ونالرظنتو اهارثناثدرأن ا مجنالاو

 ةلالفألاو رسانعلا ىف ىذفاربس نمو ىأ نزولا ةرورشا فخ ادعسج ةلمهملا لادا

 كارظتلا ىنمردتتالمعغالاو كالفالا ىف تمدامالاوتالاملا كانثارطأن نك الاذدعو

 (ينعلا) ماوهنان مم عيت ىوتشن ٠ اهخرقنوةشس نايمردوى رشم اهرارسا
 لوغي ةناكءاوهلار وبط عبس عمال ةذسلا لخاد فزويطل هت رف لثمسفتلارعسأ ا[ تنأ

 "اوهلابو مط عيسنرارسأ عهسي فيكةئم اوني ماو ةسوبحم هندبةشس ىفهحو رخ رف ىذا لاذ

 مل نم تاوهسلا ثركلم ب نل درو هنال تركنا مام اهمامسنأل اهلةياهن الوتلا ىسهلالا

 سك رشده ارخخامنإا نأ ثم ف ىو ة دج ةضس سممحو و ثداونبواذاذ نين سم دوب

 سو ءبلعهللاف--لرسرلا تازمعم (ىَتدلا) هب كش كر سووكءاشمزراونو بساز
 نءوءاشمز راوخ نعوريمالا كلا: شرفه اتلعأ#ت اهم غ رنا لحلا اذهىلارسشبلطتال

 ىوتثم لاقت قنورلا سرفلا نا دجون ا عرج مالنا لوسرلا تازعمن اه امهتسن

 فاطل سعنت (ىنعللا] تفاب فهك ترف. ازاولسزا ب تفانهحرهر وح فاعل بات[ 9

 نامالاو ىمهن الا فهكلا ريف ت دو سر#ف نمو بلك ن متعلو ث علل :ىأىكس ملا

 بانل ىماذه ىلع سرغلا عمقر دور سأل ا نيد تدع 0

 فا |سهن ةلعشو(ينعللا) « ناثنرادادارلهلوإر لتس ه نادم ناسكي مهوتار شمال

 ىلع أ لمللاررفعا ناك ايو آ.:.هلعتالوايو تمس يل ءؤايشو هنلعش ن كل ة ماع تناكولو ملا

 نازاورعل ف ىوتمر اخحالارئاس نم لعلل ازانما فيكر ظناو قا لابو نح ىلع ةماله
 فالللا لاذ م لمللا لج ال (ىنءلا) هت سب وابو ىركارالتس ه سمتقمو ته
 باف ادنقاراوبدرب هك [ 9 ىو ربغال:*اضاو ةرارحرصمملو دافتسم ىأ سن رون ىهلالا

 سعد اعاموهو طئاملا ىلع عشئذلا لاذ هلا) «بارطضأو بازكدون نائمتآ»

 كاتس ملا نم طئاحلاىلم عفت ىتناةلعشلا كانىأ ب ارطغالاو 'املانما ذك وكيال

 5 سس ىف سهلا رون ناك اذا (لص اخ ا )ذك ءارطضا نمالو*مانمتوكسمال ملا

 ىءدادعتسالا بس ذهو بارتورجحو طئاس ىلم عقواذااثيضم اذكى ريال ث يحج“ ايلا دئاز
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 ةلمشلا ىنمي اهواي نو سهلا ل امتشادا دزابارط مالاوكرحلاىفءاملا تاكا ذا صضوصللا
 نكلادحاو ةفيقملا ىفااكولو شهلا ساكمنا نمءاملا ف ىهىتلاةلعشلاو طن الا ىف
 ىوسدوخ ور درف أش ىو ىزادش نارمح د نوجإل ىونشم نانتواغتم بارما ب-ه#
 سرغلا كلت ور نمهاش عزراوخوهودرفلا ناطل كنا (ىنسعملا) م دركك لا داع
 بوح سر ىجاىاك ف ىم لاقو لا هجونكأ كلنادامع بنا ههجو لعج دس اريغم ناك

 ميجلاوةزمملارسكيىجااب (ىدلا) ميديم زافركمنيتستشبزل نيا تسين مب
 ةح ىف لوقتانتنأ لامملاو ن1 دئاز صرف سرفلا هذه ضيلاريزو اب ىأ ةيسرافلا
 سال ىو !هلم ضرالا هوى مريم “ال ضرالا نمت يلو ةئملا نم سرذلا هذ هالاو
 الشلل اداعدمب (ىندلا) يريدون بمزاددركمتشرق نوم وب دخ كاك شتنك كالاداع
 تاطيشلال وشل منم هبحاصو اللا يظم ب ىأويدخأ ناطل 4 لاتوالكلل ةسرذدجو
 ىررا»غ ؟رانردإو ى مالح 4 ىزرأئيش دجواذا ةريسلا ”ىاوجتدا ولعل نموللاكتوكيإ
 هيقاتكذلا لاذداطا ساو (ىنملا] «كيلو بكر عنباتساتدرو شك سب هلي نديدرك“
 هلاذدح ىف ليج ىفء عشك بكرم ا اذه منار كوالبجدل دركي وىريئثلا ذل ةلراظنل
 توجو شر كب دارس نآص فات تهز 2ىوتنم نفسملو هن نمب هت ىأانعرو
 اما رىنعي صفان سأرلا لاذ سرغل كلن لكمشلاو 6 :رس نيا ف وك ت سو كرس
 سائل ارئاس هشبال بيع اذهو رولا شار رماوسأ رش اهئاضء أرئاسلث لاا ىف سبل
 بانل (يعملا) مدر هركراوخ هشرظنمردا اربَسا« درك يا هثمزر اوت لدر ردوا 53
 ةرثأ ىأ اراك لعق يا ا دامس نمر دس ىذا ثلا اذدهناطل!١ىأءاثمزراوخ

 "|| هلالدضرغ نوح » ىم اهلراب:ءاالةرم 1
 فسولا ب حاسولالدف !نوكيأل (ىنعلا )6 سوي ىلإ ساب .ركز كهسزا ه ىفءاوو تشك
 سلا نلا ساب ركع رذأ ةثالثدارأو !ةسودحت صاب رك عرذ [:الئل بال ضرغ بحاس
 نكيرلالهكتاموهب رتشمو مهاردةنالث هني بون وع اب هتوخا نآف لوب ةملائل اهيمرتشت كنان
 ناب قارن ماك ههكمنوح و ىو لاق ةسقلا نم ةصل ا ناملوريثكن عن ههاب ضر بحام
 تاطيشلا دوكي ندبالح ورلا نارف تر دوكيامل (ىءاا) يدر نامعاردلالدوذ «دوش
 1 اذا هناعار راد ملعبالىذملا هلال لاح 9 ءايعالا ردلالد
 !ةفراشأ اذهاوهنابذابعلاو سد نثبهناعازخأو ناطبشلا للنت ةرغرغلا تقو كرداو
 كافدس(ىنملا) يبكوي را كت ناردللا و باتئارزاماهلبادشورق سول كم
 اود شا, ىلا. + تار ىوم ءامسكي نايا عسي ةلاصعفم املا كاتى هلنالا
 لايخةلامحلا كلت ىف تاطيشااءارأ ىذا ئثلاو ( ىنعملا) كفو رخزج لالدنآد ص



 هيمريو هناماذسخ أيتال الوفي رلارغناطيشلاوهولالدلا كادي صقالو* امساك
 ياسربترودمو ع ةو مصصوناك نامز نباط ى م ةلمهملا"احلاي قي رضلاو هج ىف
 نامزلا اذه ىف ىلاعن هقاريغ ىلا انضلمو !متايهنشمو اين دلا ىلا الئاماو(ىنمملا) يب ىهداحم

 ىئورف »ل ىو ايندلاو*لايماو لاب قدماي د دب رج قلصت
 رد عيت لفطلا لم نامز لكو ( ىعملا جي ناكدرك اتسم ين طوسعهو ناك ند فانزره
 كنامابهذندعم عستىأ ناكر زةضشن ىفو ازوح ىأ تاكدرا هيام ذخأتو كنامعا دعما

 تن دويركردانت ينو لج ازور ئروحتر نارد ص إط ىج ةيسراف والا اكةركن اكو
 دعي لاعتا 2 ىلفداقعالاو ءاضلالاب كلام ناك ةمصلا ف تنك امل (ىتعملا) يلمع
 هام ساب لناس ند عس وهو اذهل ش كلج ناك نا به الزجالا وي د ض سم ىف ترسصاسمل
 ميدعاب و (ىنمملا) ية ديسوبف»تقو ىزوحوصه و دوج قروستل ايخردإل
 راش راهن" ايشالا نم اثم تننطىأ ةروصكلايخو كرك ,كف ىف تلغولو زيبغلا

 باوثلا نممورحم !م عفنالو اهل بلال دساب ةزوح لم شلاو قدما تفو كن كسسدل بلقلاو
 نآردبذوحزاغ زا تسهل ىونثم هب'رتغنخ*ام لالا نظنو عزنلا فو نيسغلا كلر وظب و
 ءادشالان مدل ولولايكلا كلاذو (ينبعلا) لاله نرسمهدر ثيمرخآ بل ه لابخ

 لال_هلاك نوكير دبلاكوم ىذإإ للا كلان مالارخن كسل اذمطأو ا. ويح ىرب ردبلاك
 دلع 'نكل ةءوبحمو ةنح ةههلالاك تنأث# "ولو لانلاو لاملار ب صنم اوهام لوفي هنأ كسسحا

 بي رفزاينآ غران « شخانوج ركل زاورك_ظ ىم ءانعرهالبنوكت ةرغرسفلا
 0 مخ رنتي اهلا قراطإلا تقم ءاَورس آلكلوالاترظنناو (ىنعلا) ي«شرئان
 ىلا ند تسد درميويزوج ول ىموخرلا ف يعشلاىأرئانلا لابخلا
 ِ اذا دس امل ازوملاك ةعين+لا ىف اناا نمأأ( ىمملا) م« نيس شيمدزا

 اولاقر هيف عفنالا د-انازوجاهر د جوذارا صوارارك اهوبرج المعلا نالدسعن نءاهلرطت و
 اداعتاو لام مثج اياربا نآديدءاشإلا م ةماددللا «تلح برجا برج نم

 ارظنرهاظلاف ىأ لاا نيعب سرفلاكلت» ثةزراوخ ىار(ىهلا) »ل آممشحا كيلا

 نيس !ملارظنكلملادامع كاذواهتاطلل او زرلو لآملانيس اهلرظن لو أم رم عت اطال

 رادبدىمهزكو دش مو ع امااتفتليلاذهلو امتاطلر رق لآملا

 تأرةروتسم ىنعم نازك ناطاسلان يه (ىنعلا) يزكماجي ركننارانتآ

 داعنيع ىهواعارذ نسج تأر باسهل ةيثارلا نيسعلا نكلو ُةيثزحةلاتده اشو نيغارذ
 اه ةرمم ىأرو ةرهاظلا اهتروصى أر ىأنيسعار ,:سرفلا ىأرناطالا هلو دارأو كاملا

 نيم ىأرةبفاملرظانلاامأر اي ررعردغي م اهقاوعر اهعفانمىاب و اهنمفتمر امدئانو



 (ءمز

 دصرس زك و دثكيمنادزيهكن [تسهمرسحاتآ ظ ىجاهعف نمو اهررشنمقبت ع
 هثايلو أو هث اسنأ نيع قلى اعن هللا دبس لكى أ لمكسلا ًلاذر (ىنعملا) در ناب دش هرب

 5 ةريصبلا لهأ لاح اذهو باح ةلامشحت نمداشرلاود ثرلا حورف نيه ىرتهبدسي و

 ارتاهجهديدتاديسب « تفجدوبرخآ ب نوجرتمممشج ف ىوتثم ةيولالا ة:انعلا مك
 ةرتتمث ناك ىل سو هيلع هللا ىسرمملاو ديسلاوهو رتهملا نبع (ىنعملا) # تنكهفيجأ

 لرش وماودقلا ىءوعدي ناك اذهلو بالك اهبالطو ةفيج ايت هلا لاق نيعلا كلب دعب رخآلاب
 شمذ ىياتآ ظاىع هاك ءابشأل نر أمهللا
 اوهوبس>و ريغ الدح اولا سرفل !مذ كلما داع نمنا طلسلا عتسا (ينعلل) #« بسارهع

 ىو صرفلا ةيحم ءامْز راوخ بلت ف دمحتا مهلا اذه بد وروثلاسأو هبثاسهسأرمفو*

 (ينمللا) م دينشوالوفرتشاذكيدوخ شوه ٠ دب زكو امثحو تشاذكدوخ مشا
 هلم ءاشمز راوخ كرثوهراثخاو كلل دامعر ظن ىلع دقعاو ءرظن كرته اشمز راوخ مرح الا
 نا بغاوعلا ىلارظنلا ىلمرد ةءالذاك اذاكلاا| ىخذني للاحملا انهو كيااداع ل وفممسأو

 الثلءرانخاامراتمو اعبضوو أ اعيفروأ اريقفوأ اطلس ناكو لو بقاوعللر ظن نكن محسفب
 باص#أ ىف انك امل ةمنو مهد انكول ةءايغلا م /نييفا نم نوكمالومدنلا أ مدنا
 ناكر (ىنمملا) م« دركورسش ل درا زاب هرفي نآودوماينبا ىم ريعسلا
 ةسجاهلط نمغ رغب رول !سارهيتياهس ار صوغلا تا نساثالا داع سمالكلاا !داسه
 أ دراي ن اطل ! باق ىف اهلعج ناب دل درتتلا ىلارلا الاوعةرتسِلا كلا ذو ريغ الرهاظل ىف
 شيب وا ىسحزا تسب ردؤ9ى رشم كللادا مم هات دبتاطل لا بلت نم ابحت ىلاصت هقا عفر
 ةقاطلو نسح نمنايدلادرفلا كاذو (ىنعملا) يردْلنا,ثوح نايمرددبنضستا ه رلظن

 أري رسل نم طسولا ف كلملادا#مالكن اكو ءاشمز راوخ ني« ماد

 قحرف كاللادام مالك ناكر اهه>ريولف فاطا لا نيع ىلع سرفلا
 ىوتثم تاطل_اارنعيإ ب صاب اجامل اناسعت مرد هل تاك دردسملا

 ةيكتلاذتو (ىنلا) مب ءايسهمديامنءدرب هريتازادك و هاش مشب ارهتكس:تآدوك درب
 نكمل ا«ةلخ سرغلا ترتنسام نت اطاسلا نيعو رصن ىلع اب اح هنن اهاعج كاملاد انع نم ةرداصلا

 |رافكلاو ىفاطظرمكلاو ىنارؤنامالا نانا ظمدو أر معلا هنمىري باج بامحا كلاذإ
 «نوصح د زاسربك ىباشبالابظ ىوتشم تابذايسلاو اهظم ىارونلا او ررفك ذا باسبع

 انوصح دب هنأم فيظن» اني ىلاعتهفاو (ىدعلا] يتوسفو تفك

 لرديالف سانلا ندري ةكبر 2 نوسغلاو لوغلا
 هاما كلن ىسح

 هشلدردلا درس سه ٠ بسحروادر
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 تارلعا (يعلا) م زارفاب "تسدشاونابدك  ه زاررضفزا 1

 توسرع لسه توسلا ادهنا ملعنل رسلارصق نمهرب رسو بابلا توص مالكا لاذ

 هذا مانيلا لوصحلابيسدح م الكنلك نان قولخما بابل !توصوهوأ حوتتفملابابلا
 لوسحلا عئمو يش همالكم ل هحت ل تاوا ذع هاب وجر شغم ىمهمل الارصمتلا باب نا ىلع لدتا

 ىولعلالاعلازار رسةيدارأف ذه هابودو دم ىهل الارم سلا بابن! ىلع لدخةلامحلا هذاهف

 سعزاردو سور د تابإ» ىرتم نولغمى مب زارف ةوفو حوتدم ىعمب اوفوفو
 ,نحلابلا ىف ىونعملا بابلا توسو تيصو (ىنهملا) هب نورصبتت الرد ناب نبانورصبت © نو رب
 ,دميالىرع اظلا سلا !تعنان سا .11نعج رامن يولعملا بابلا الاذو عومجمو سوسحم

 هكنوج تمكح كن> ]ف ىو سانا أ بابلا نورئالو توصلا اذهنورثتي ورع

 ةمكحلا باب روشلند (ىنعلا) هي دكا ثنج ضور زاودء>ات ه دشزاو شوخ
 دوجولر امن -او لدم ىنمإ منذ ةذك ا ضاي رباوبأ نم باب ”ىأ لهن تح توصل (نيسح ناك امل

 اانق ةفرعملاو معمار ملا

 كناو ىونشم معلا شلاجم مالتنلا هيلءلاق هللا لوسرابةنمللا ضاب رامواولات

 عن ”اوردةج دوغ اًبرقسزا هدوشيمأو ردرح دب
 باوبأ نم 4اهتشنمنوكي, 5 ون ىذاارضلا مالكلاب ملكت ىأ بابل لثم

 (ىنتلا) « شرظنم شارك اروإ !يرودوجونش ردثلنابإو ىم ممهج
 | رظنلا عمم انعرطنملاو ضنا راقت

 هدف نمجرامألا ميلا الكلا لاقر خم فوم ل ثمو خه بابي نايسعلا لهأ مذ فهي
 | تنك ادان هج باوبأ نمدل تشب "أ له:لهرانلاةلعشك هناسلو مموج بابكر ىذلا

 بف نمج راما مالكملا نم مموج بايري يادي ديعسأب كلوع ربصسمارثتا ع ساو
 باركسس مههارف ا دهاشر موج لءأ ىار رظنلا ادب و انها ءذ_هىف

 تايحرب ه ىنكيم كنك نهب ىوتنوحا» ىو مهمهئلابذاهتسساو مي ضرما مالا
 .ةحارلارئايحلا ىلع برضتو انسح عفن كنا ىرتثنأ كنان (ىنعلا) ا) «فزجيوحارو

 قودوتايحنآ « دو رىىداسفو ريسنتهكسنرحط ىرننم قوألا ىئتخاداف عتواذاف
 قو لاذ خا يوولا لها كلم ابتايدافريسفت نمر هظيال (ىنلا) هدرشيمن اهب

 دنكك ثرادرعك « ناسخ دي دزاراذكم دو ديد ع متم بأ مضناوذيدبالاة ابحاو
 تاسكركملا هاله تالثلفنآب ور عدتالء ايقشالاةب قرزجال (ىخلا] «ناسكرك نبا
 بناها ىرخ ىلع سايغالا ىلا نريصس ينال لعأ «دارأو فيحلا لععقي ىذااربطااوهو



 جاكى دنب ورف سك نوح مشجإل قوم بالك امالطرة يح
 0 :!لهالمب اوه, نما سحرتلا لثم نيعلا (يعلا) هي ىجاىاعروك
 ىاسصم بصنأو ىلاح ل ءىنع دينا كابا ىلاوح | كرادتىلعر دف أ الاأ اذنه عم لور امضمغت
 نآوإ» ىم ريزوىه<ىجارمأب ةادأ لو الارطخلا فهح تانرب زوان ىعأ انفال
 كاةبحاسو (ىنلا) م رنروكر زا دشاب نب وجدو ه رغسز د ىدب زك كشك هع

 أرظنلا تنعم ثنأاذاها دش رم ءائننطو ىلاعن هلاىلاذلول اورغ#لا ىف ءانرتخا ىذا | هعلا
 هلع مدع نم لس ةلالض ديلغتلا نال ةلام ديلغنلا سلو دلقم هلال كلنمىمعدش أ ارث
 دايعلا نيب ةلدملاةماقاو ىنملاب مكمل ىشنفت !ناهنيشاح ف انيشلاق قب رطلا

 البهقحقح ىذ لك ءاطعار اهلاعف أر اهسارخر ء!.هنالا تاذ ةفرعمو لعل الا ىنأنب الكل
 يملا دز ىهنر مارب زج ها نز هللا لبحت هناروك تسدؤو ىوشم ناسفن الوةداي زن
 ىلع لدي برعشن ال ىنعي هيو هللا سم أر مغ ىل ءرّردنالا هللا لبحت يمي الك كدي برغأ (ىنمملا)
 ليك اوممتعاو ىلاعت هلرق ىرف ىلع مننأ هنانهفا بعلو ةتالواصعلا بحس
 اًمودو ذقن لوسرلا مك ان[ امو ىف اهتالوف بسح هللا ساربخ ىل مقتالو ثنثت الواعبج هللا

 ىرسرسدشارهنك ه. ارهندرك اهروقاٍل شجن
 داع موةىلهراس ىوولا اذه نال ىوهلا يوك :

 هللا لس لاقو مالا هيلم دوه مون مهورمرتح تي جاوكتله أ :داعامأو ىلا قهللا لاق ارمس 7
 ءاوهلاو ةيناحورلاة وصلا ايسسل اي ري دارأو روت هلم اكموانثاهأو ابسلاب تريصن لبو هءاع
 اذكلا ههماخخ ل هتان نطابلا ة وج نمل_و هيلع هللا ىلس هللا لو رهب رمهن ىذا ىناحمحرلا
 اراذكلاكلهأو اومز غانر ايغلار بارتلا م-ملءرانأف بصل اءاوه لكستي ىناسو رلا"اوولاراث
 دعأ هيلع اوفكعو ىلافنلا ىرهلا م يضره موك اله لبق مهاظ موسفنأ يف رتتسلاروددلا "اوه
 يم اديأدوهاندي_س مالك اول_.ةيمان ايفطاودا دزاو دودملا او زراست ىح فاكشمالا
 دوعقو (ىنعملا) يي تسارهزاهتدب اهرب ارغرم ه تساوعي هزانت.ثنوناديزردقلخإإل
 أرم_طلا لاذ تالءاومل !نمرعسطلاحانج طاب رثال ىناسفنل اىوهلا حالت ا در اىفنلمخلا
 قيخلا ل عشب ةللساولا هذا و ىنا تلا ءاوه لجأ نمءادفلا ىلا ليمفاملاس*اوهلا ىف ريسطب
 (ينملا] ع تساوهزاعرمشن اي روتسمززاهتفر » تساوهزامرك ةبانردلا ىهامإو ىرتشم
 ةالثملا ف مطر داصت اهارد مل |ىنبعب ةراملا ءالّملا ف ىرهلا بيب توم االلم
 نسا قاسفتلا ىوولا ببن ٠ ىطصلاو نيروتسملاءابح بهذو
 بضغ(ىنملا) «تساوهزارادتنيهو عمراج هت ساوهزارانا هشهنحت مشخوو ىوتشم
 مهاكنر ا لجالسانلا ىود نمئئأ ىوولا نمرانل ا ةلعش حسصو ه ىذا ا نيشلا تت ةنلا



 أ نه ةبلصملا ةسهو بلصلاو ةسايسلا أ عيمراجا ذك ى ماعلا

 ىديدءاسجا نعمل ىرنم ىفاس ثلا مهاوهلج[ نم سائلا ىلع ةساين "عازاعدنو
 ' ضرالاهحوىله ماسجالا ةنهتتيأر (ىنملا) عنيس مهارتاج ماك اةنصُم م نيمزرب

 ةنصتلرطتا اضيأ ىف اسغذلا مهاوه لجالس انا ةسايسل ماكل ةظاسحتو ظفح

 قراشتال عاورالا بتاعتكلذك انالاهذهيف مسالا بئامتإكن حو رلا ماكحأ
 © تسانشردمفكش يوضاثثلبل « تس اهبفكسشا دو بيغردارحورإ» ىم اهئادبأأ
 نأ مادامويكسا بتارمت ماسالا بام ىلع ةدئاز باع عاوبأ سيغلا لاه ىف ورلل *(يغلا)
 فراعل اوملاملا دعا ثدن زربلا لاعوهوولاعلا كلا ذى ءافحلا ىف ب اةملانرجتب المسملا اذه

 لهأ لاتني رفاكلاب ةطبم نهج تاو ىلاعتثهللا لام ده اكنال ةءل ا سوبحانتنأو هللب

 كلو موج قآل امك رفضلا ها لاقو امصوقر تضارب قتلا

 از « رامدو هجنكش ا ىنيبىديهرنوج إف ىونثم اهباذعت نورعشنال
 |ىرتولاعلا لاذ فاين لاهذهو مسجلا اذهنمّوملاببْس توما (ىنعلا) مركشآ

 |ءايشالا اولاتم الذل رهام نوكسعي د ضل نمتضلا نال اهني انا كالهلاو وفعلا
 ةغدتقانكلا لا ازكوةرخآلادخايص4 كر اثنيفا هماعم مسملا نالاهدا دضا ف شكت

 "الاكل «ةلاعىفءاغسلااىل مسا نوكي أل حورلا
 اة2اورالالاعل ترهذوةديحورتقراف
 درعذلا الاذو (ىعملا) م ايي نو تشك هل اهوا ه ءابس راردودازدجرد
 ٍبعن نم لعبيد ىأراهتف اطلو ءارصصلا نوذ نم ملعبئنثأ :”ىأىرتودر-الاءاملا فورثبلا ىف
 نوذلا دهاشيإلىذفالاماذك اهغريالو مل |ليمالءا ءارمسلا ةناطا دهاثيملاذا هتانرثبلا ةنحو
 ملاع نام انف! بعتو ارملة اطل نيب ق رشي الو ابدل ارب باذنعب سنأب هف رعب الو فاسو رلا
 نوح » ىو ءارهسلاكحاو رالاملاو دوسالا "اذكى اةنلاءاذغلا أذهو رئبلاكةمساعلا

 تكرم كل (ىعلا) م« قحيتتزاقارغسدررد ٠ قحهيبزا اره ىدرك اهر
 ىلاعت هللا لاق سك قا قبحر مينسن نمل لصب تاءاطلاب تاغتش ,نحلا فوخ نمىوهلا

 2 7 .نم بلاط اواي رط كلاود ىف ذضنال (ىنعلا)
 باص أ دة هوالببسا .ليبسلا| ذهءاشبأ دعى عمت نبع :ليبل كاوزإ رطلارهليلاو
 عوط نكستال 9 ىع هبلا لصتال الاوه نم صاخت ما ذاو اليقم نمسح أ واما مريخ تاماقملا
 ىوهلا عييطمريكستال (ىنعملا) ) « شرع سلو أش ءرعلا لنا ع شيش ا لثم وهلا



 سلم لل نىو بسب
 ناد علا نمعتطصي ىذلاثيبأ اوهو شب رعلا نم ىلوأ شر علا لطانا

 حاورالاالاءنناجرماطنالو ةسبن املا نويغت المل فن ىومل اعيان ثم دام ةلنان:دبسملا
 ارب ناطل_-تذعكسم إف ىواث,شرعلا لظ نم مرق ىلا عتدللا ىلا لوسولا نر ممهتق
 مالك مسقسااىل ناطلسلا لات (ىنسعملا) جيدي رخمزابءلظم نيزرثدوز ه دي يسباف |
 هداه نم قورتشاو ىفوصلخ هلا معو فا اهوعجراهر روضا سر اين الملا دامع
 (ىنلا) عر قبلا سأر نيزيبب رغمارربش « ردقنبا دومرغن هشدرخ لدابإو ىو ةللعما
 داع لاق لوب ءاكرقبلا اذه سر نم هرغتالسبسلا هبلش رادقلا اذهل غيل ءاشيزراوخ
 اذمتاطلسل ارتغاامو بيع اذهو. ,ر ملا سار هبشياهسأر سرخلا هذه داطلسلا الؤأشملا
 3 باو ىل.ةو الفاع هنوكسصملالا مالكتلا
 ٌدح ىف سرغلا ذا رمبلا سأ ارهبشي اهسأر سرفلا هذ ارمي ءرغن المعلا اطل سري وأن
 قر هتبفاعو هنصنت ىذفا!بييعتلا اذه م كلدارم لب ةيويهم تسيل اذا
 .مدعل نكلوااتمح نفلا اذه ناكل هلققرادملا اذهلاتولو
 .[نمغ رفو هند .لب كسوف لو نورك ئثيىأ مالكللا اذهنمثللا
 ىم اتفق اردن ع ءزمعر هظيلا_هكبة سطيف ارأ نأ ىلا عت لا يرسةقرعملاىفالاسألا
 لج ري أت (ىنعللا) م راك اشار و جهنوشور ه وادزورانايمر اراك ى ايف
 لحالعضي رجلا مهاردال هولمعتيبال سال فواد[ نمىأرادز طسولا قرعبلا
 اذهنمغ رفاول دامت بهذا للعتلارهظنو ةعدقا لغت 2 وةهيملا هاودارائرامقلا
 ناك ولو روثلا ترف سرفلا ده سأر ل عئطصي ناردم لأ ىلإ عتهقانات لاملاو غلا
 ىط أ ةلزالإ هةمكسيمقا انور لا نورمل ةيسان نورتاها ناك ارونلا سآرل م اثماهسأر
 دكه قازءرهش١تدنعتس بسانم سر اكع ءاضعالا نم هيساش ام ناويح لكلا
 هىلاعت شاوهو روهشل!لماكل اذاتسالا اذنه ال (ىنعملا) ب راكوضعو ا بسام مجرب
 (ىنملا) يهتخا درب نم ىاع هرصقو هتخ اس بسائمارئا دبا از ىو ناسفن ةيلزالا هثمكح ىلع رطب اليس اش ريغ هعجولو ةبلزا ةمكسملابس انم فعمل هع_ظوولو صرفلا مسح ىعرمبلاو طع مضي وتم فسولا نع ةدْأ ةردقلا « ده دعب نسم او بسان لا ديم ةعنص
 اهرخواهب زالغتملانادبالا ىأروصفلاو ةيسسانمنادبالا بتر ىدبالا ىزالاذانسسالاو
 4 اهب رخغ اهرصق نايمرد» ىو
 |ذىلا بنانا اذه نم بترو اهنرو تاح رختروسغلا نيب
 لمدن اهلعجو بس ائدلا ىلع 'نادبالاعئ املا بتر
 < رام دهتروصنلا طسرلرظناوكرغم



 م
 نيعلاو فنالاو مقلب ناج ن مج رض عي راب مرخآلا بئاجلا لاذ ىلابناجلا اذ-هنم
 ضيفلل لع ى تالاح ضهب ندبلا ىهق' عضولوغتؤأ ندبلا قرشتن ونطبلا ىلا لزنبام |

 ةناثمدزخترعبتم ةنملابلاساوملا اشيأو ةرياغتما وهاب هو ساوحلا 1 ويجرا_ مم قامررلا
 وردنو» ىء ماودلا ىلعددم مولعلانماهلا لص صن الاهئام نم ج رخام لكي رهملا
 .4ىهتءاللاء اهفاوح أ ىو (ىعملا) م اضن نيدنج ىسهكرخ نابمر اهتتمىهلاع ناش
 باقتار لايف ن اور كس لاك عسولا دن ازء اضف نم مكرعش تيب لك فوج ىفو ىلع ها هعضو
 هيد لا فملو ىراربلار ىراصلاك ةعساوندبلا نطابقرعشلا توك اهلج لمعلاو
 نت عرولا قتلا قنا نمؤملا ى دسم بلقىنهسي نكلو قامالو ىضرأ ىنعسبالىمدقلا
 ارغسأ ماع ترو هرابنعابو ملام فل ر مع ةرنامث عماجرعبكم ا هتغيقحر ابتهاب لماكلا ناسنالا
 دياغدك و ارمامدياغ ىدواكوجءك ف ىوتشمةبي رغ مسالطو ةبيدق اروصقهبفاللا دجوأ
 أرمغتلا ىري رومالاو لاوحالا عييجريدمو ويلا عناصلا ران ( ىتعلا) جارماجرعتدضو ر

 وك عمملخمارا هنزلاوآرثبلاك اصهيبق نسم ا ىريةرانو ميبمتلا دوسالا سوباكل الشم فاروثلا
 | سوياكلاو ةهبقاشمز راوم انا سيرغلا يرأو اي 5
 1 نمرونأهناعم فسوبان ديسك ةتنمكحلرظتار هنت

 نسم اينافاىوق ىلع ةشورنأ 5 ف وبان ديس ىرأو الظم يو انيمي ةعج

 ا دئكى نوح مديم» ى لالحلار ذزآل ديت طن وضيف ىوتشم رفاكلا ةئحو نموثملا
 ارصانابحأ اهلفس ا ل لالالا ىذّريت كلي يبت سم و ضب (ىعلا) م لالحر صم
 ىلسىنلا عرضنا ذولوانسح ميما ةراتوا "نس !ةراتىريداب نايعالا بلغت الالح
 ءانتجاانقزراو الملابلملايلاانرأو همابتا امر راو اح قا انرأ مهللا لاقو لسو هيلم هللا
 اتش ءقطصم نحزل تساوخرد ببسنب زو ىرنثم لانا ذهلر ىهاج هايشالارأ مهلا

 هيريتا هر ومؤطسمل بط ببسلا اذه ندو (ىنلا) هان قح اروحو تشيز مده
 مقين فاميسثيزا « قروولا دركبترجرخ آب[ ىونتم اقح وحاب ييواس

 ىلا لستر ىاغل املاعلا )دهم رترتو قرولاباغت كنا انرخ آلابالئاق (ىنعملا) ينلترد
 |كالام و درفكللا دامعن درك كركم ىع قلتتلا ىف مفأ الةمادنلا نمىتح قابل ملاهلا
 | صوص بيس هعق ىذفاركملا درغلا كيم اداسمع كاذ (ينعملا) يدركداكرادادنإ .سكسلملا
 كم نب رك امناريخ ىلا مت هنال هيلع هدثقملا كلام ىا هيل !ء در أ كلا كلام سرفلا
 لج ىلاعت قمل اركمتال ( ىنعملا) يّ تسايرعكنيعبس أ نيددب ,تساهركمن ا ةمجر سوح
 قبصأ نينم د[ عي بلخنال اهلسأوأ« هوني س أروع نأ_الا ف ىهىتلاركملا عارنأ
 | واقي حرا عباسأ نم ديعبسا نب مدكب بولقنامالسلا لع هون بجوم لع اي ربك"
 كلل اا



 هع
 ٠ ساترركمتدرددزاسكن 9 ىونشم لالملاو لامملا تنس نيب ىأءاشي فيك
 سايقلاوركملا'ل لف عئط هيىذقا ىلامعت هتلاذلا ذو ىنعللا) هي سالب ردنا ندزهنادىشن
 ل و لراكذأ عبو حمى عر دب و لدوجو سالب ف راثلا برشرل#ي وهف

 يلغلا بلغماب مهللالوةي فاكر دقؤاع عمم بو هيلع هنا ىلس لوسرلا نان
 نشكزاب ورادماوبي رغنآودرمى انآ ة صعب ندرك ع وجرإو

 عوجرلا ناس ىفاءله يي هرخك ىلا ارهج اخ نكد مص ىأب نديد باوغخر :ردو هجر

 قونبالا ا سعىألاهرك ذراملابي رغلاو نويدأل ىسىذلاىاد م ىابلا

 ىو هرخآكىلا همانم ف بستحلادمىايلا مرور ناس فو بستحلاربت نم اموعوجر ناس
 اذه ىملا) « تدكزإب هحاوخروكزا بب رغ نوح تشلكر سشوخ نيادمآت ياخ ينط
 بحلاهجاوأ ئاربت نسمع جر نوبدللا بي رغلا نااملاّدح انح ىنأ سأرلا ىلع ىرج يذلا

 ىابلا (ىملا]هيدريسواءار راني هدصرهمودريرشب وخةناىوس شد رم ىانإط ىوشم
 اهرهمس انا! نماهعج تارا دةثاملا هلسو هب بنايبب رغلا بهذ أ ىءاناوهو درع
 (ىعملا] ب تذكشلكدس سلا دردلا دم ازكوك تناك ش أ هنياكحو درو شنولا» ىوتشم
 باتوا الا ن اهب ةفرطلَت اكتفاء امطد بسب رغلل دص ىابلا أو
 ىدابعاي زق ىلامت ةوبمدابع ىف هللاةةسةلافطاخةجوعرددإح ىشتاز درو ةثاميب رغلاكاذ
 دوبم ديدوارسي رصل ارامي خف ىمهكلاةو احر سصاوظلرثال ممن عاوفرسأ نذل
 مف ارسيرسعلا عبد م ىان ءاريذملا الار( ىعلا) مدرك بلآ ةسقزا بب رغاب
 ىأ ةنكمبح راس مئارمّتف لالا ىف ناك هنابي رخاا نيب ىأ هةشو هذ هتف نمبي رغلا
 حرت ةركفاذا «نيرسي ب رسف ٠ حرش فركشفو ىرلبلا كب تقاضاذا ىلا
 بهذ (ىنملا) ناب ىاعرمان تخادلاناش باوخ و ناثكمن افاوتش ذكي بشن 9 ئع

 باغقأ حورلا عرض ىلا امهامر موثلاوهيلسي وبي رغق اكمل لومي وهو ليال فسنا
 اردصر, باو بشناردلا ه ارمجاوخ كوبامه نادم ا.ديد» ىوشم اماظموتلا بلع
 ارسل ارد م ىلع هموثيف ىدشلا ىلاع ديعسل !بستحلا لاذ «صوابلاىأر أر (ينعلا) هبارس

 هجارخل ىوشم سرفلا دلع ةدّدعتم نك ام ىلع غل ارا دلا ىهرىارس فخم ارسلاو
 هر جاوا لاق (ىندملا) مثالي مديفش ىىتفكديت 1 « كلا درس اب ىا تفك
 مداد ليلإلل ىونشم ادح او دح او هتععم هنلذام لكى ح اس ةحالم ايد رم ىابل بستحلا
 زج باوملاءاطعال وكل (ىنسملا) يدوشك مسراينباتراشاب ه دومتتابوف
 صروسملا اذنه ىف وباوجلا هوذتل السرد الو ىف عخأ نا فز لو لاصتهَا ىفمأب وا
 أرهم ه دنجوتوجزامف هتشك ف تاروجامإط ىرشم ةريثك ثيداحأ ةنسلا لهأ ىو را
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 عالملالادجوو ةيمكسلاو ةيفيكللا نم ضفاوأنرصا-ا نحن (ينغألا) /! مينا هداهبامىاهلرب
 لع ةردذلا انعاوعفرو هرقخو خان !ةهارخأ ىلءارعشو رجالة آلارارسأو لاوح ىلع
 (ودلا] « شامبو شيم مدهمسركلا . نشا ىاهزردركت تان ىوتثم قطتلا
 باحص] نانشاعملاو.شثيعلا افا !ملاعل !نممدهيالوتحو ببغلارارس أ رهظتو وشفنالوت-
 لم اومضواذولو مهئبعو مهشاعم عطنا : لام لاوح أ ىهاوعلملا اذاةداهلالاع
 دردناإط ىرشم توكسلامتاخانهاوفأ
 بالو ماقلا ل ةسقن ابار الوئح (ينعلا)

 دقو «الس يطب با «ذ. هت ألك نا مطت فنا
 لاوح الاا يدها لهأ ملعولو ضني تحايورخاو أ بويتدوأ ا رانوأاب را قانأك ن اودا دعتسسا
 د-هينوقالم تنام نولمتول لو هيله فا نسر اتاك ملاعلا اذنه لطعتل ثوملا دعب مق ىتلا
 | «نولظتسنا تب ملخ هالوادبأةرهشى ع ابارشّتب رشالوادبأ ةوهشىل داما ءط تلك |ام توما

 ىلا نمركا 5 0 0

 لوزن الة حلالا وما! نالوطتلا يف انلةراج اال صحا مغلاو فشلا نكل قطا ةعيبج
 نيام هد مداداسر هزل ىوتت ”توكآجأ موتا د روةمآقو مودل, قاطنلا لوزيالاتوكسلاب

 : | نما ف ءانيطع املك (ىنلا) م« ناهجتآت ب رفومدربتاوجنا و نامز

 ءازج له ىلا عت هفا لاق هءازجوم ضرع انيمل ينهي نامزلا اذهىلءان اروءاندجو ةقد لاو
 ىف اع ىأرلاعا كلاذوايندلالاهوهر باجملاعلا اذهتا-الاالا نأ الا
 ءاطغلا ف شك و لرس ىلا لو نم ةداعسلاةنيعلا .!بيغلا ىربالب احلا ذريإلاذا نيم ةطسن

 ناشي ريكاخرد مع
 ةءارزلا فراهللا تفرسا اف ا م تاندرك
 لل !ىفايندلا نان بارتلا ىف هرثثو نزسنخلا نمبملا اهفردبلا تف كاناك
  ندوزدبتتوإو ىوتشم سو ناف ةءارزلا مويوةرخآلا ةعر رم
 | ليخأاب رضوداسحلا قو نكسلو (ىنعللا) «ندشادبب ودمكشادا.ز ور ٠ تدزرجتما
 تدق ارجل صرخ اقم لاعالا و ”ةازاجما موب ,وتتوقأ
 بنج تطرفام ىلع فر سحاب لوغي لا هتئارح تفوهيض نم قح ىف اعتهللا لاقو هداصح
 تدادناشنر وبه دمكك ارتسودنآماوووجودرعابت اي باوخرد هجاوخ تسفك وف هلل



 انوفا بك 0 كت ةرهك [ديراذكبا خام هدنكت لوبقار ىنصنإ نكت لوبت تاز ديوك زاب نازا هودتنمن رأي ار هنبلا كنت راوعتدركم اغيب ومسنلا نفدىاج
  ىلاددركنزاب هبعن نم افطنمم ميسنازاهكم درك اهرذن لافث ىل داب نم هك ةريكرتدهاوخ
 نم ص الفنا لماب بتحلا هج اول نوبل ب رغلا ىأ قب دسلا لاذ نابتانأس فو هس د هوحوسيملا الاذنافودرعى ابل ايؤرلاف ب تحل هجاومل الوتناب قاذه مهرخ 5 |
 دارأو :دلبلا هوو نمراش دقتاملا ههج ىقواين لا نءل_كراهج تانالاملاونيدفا
 دو بسلا رفا ىذا املا هوجولاب
 :اينادلا اوك تنيذلا .ءافلخو أ لسوهيلع

 ألو نولبضبالدضعب لبقيلو  اًيسمتوف دملا املا لاذ نم بيروغلا لشي لولو ةنبلا أي لونبلا بيرغلا نور دل نم ام خومت الواريأك ةضالاو بهذلا قوربال
 ٠ديدجادإ ههمداد نوتك اونشب ف ىم نوكلا + [ ىلا ةب- 5 تغلاوب | نمي اماعتم ىف هو ”ىلم دوعي النا تر ىف .هذخأب ىح الا عمتوم ديرب اي

 ىساعملا نموضيل نامزوبت[لك 80و13 اتا كنأف انحىلا كوكبسفوسو بير غلا الاذناتب ار ويغقلا ىلعانا دم يارإي هلال انحاطصل ديد ارف اسملا لحال ارح لاس عقتسا ديصئ اسيل مانملا ف بستحلا لودنآلا مس (ىدَلا) | دبر دهاوخو ا هكر ديد ىمه نم ا
 ل ءاوج نم ىارهوملا نميتمطخو ةعطق تاب ر هالو ارب هنيد نم درم أما تحف أنو (ىعلا) هب رمك هرب هسودوأر عبس رهن شماو زل مدويمدو :سنرم و ىوتلم اع
 ماوىانوهك و ىوتشم حاصلا لمعلا لانا تالة لاما فيلا ازاو قاع

 اةبشاهنستو

 ارب

 جاوا لاول ا ل بسب بجاولاف ىناءلاومزاعلاره اوج سو ءيلعهّللا ل لوسرلا غضا .الو نامل اهضدن و ا قمل اهذءيةريثكا نود لثكاى نغ اذه ايف ينسنن الو كائاعد ىىنجردااضيأأ 4لقو ملأ ل ىلا وجر في للنةريتك ةلشفرسعوملا



 ارح باكا اذهل انا ج ردىذف انضكوداعبلافلختال كلنا تدمر ىذفا ادرمجعام امنع
 |ممسارخإ» ىم انفع اشلو بالا ىتغىلا الوسولاهفانموج رثوتلا ةسيئدللا مولعلا

 هيطعأناتبلطو (ىنعلا) «مسقنبات تشن راقد الفرد ٠ مهددوخ تسدينآ
 تاهملجادوخ و ىونتم ىنالقلارتف ملا ىف تدك ةهسقلا ءالهوى دس رهوملا بي رفلاىأ

 يح ةلهمىنطسيول لجالا سغنو (ىنسملا] م ندع ندر دبوراوسا
 | ىرارد ملست ف مها سيد ا "ايرغلل تعضوب ,نكمل ىف دعلار هلا بفم هلسا انأ
 اهواعاو رسب تنوقايولعلإ» ىرتثم . مهلا نأ هيلا ىنالقلا دللساىف ىهرتلا ىوتتملا
 نيل ا نوفابلاورلمللابيرقل الاخ ندزج و . (ييسلا) جيدا مانهتشنوى روتر

 ءادتسا فيلات القد لكلزاىفوا با رارق الر ايمو اقتل لا قءقتدىأتببلا
 جد ةقافيئاس ادا اترتاباو را مدا ارللاواانيافمالزنكو انباصالرو كوالا

 1 43و ةعالدا عسي دج
 ىلامتقارلا نيلساولا اللا لولملا دارأوسانلا كلء دنع:

 ىفاعملا نيفارسا اوراس مج الرامطالاتحغ لولملا مه لوني باكا 11 ذهلّرأ ىف مهفسون ألا
 بيرغلا منيت أ دم ىابلا سمأ نهب وا هوانا اهاهأربق ةمكملا اوطعتال ىو ىلع
 زاونكسستآع وسرد ىوشم ءانرعلاو ,انعلاو ءايلوالاالا ءاعبال هيناع ءونآرقلا نال

 بيرسغل ل نع وببلا فو (ىسعملا) م رايتخازو رست خومآلوسرك ا« رارغ فوخ
 !٠لع مو هدام هللا لس لوسرل ا نااين هتاف تاصةنلا ىأرا ,ارغلا فوم نم تنأ ن

 لقت تعي اذ! 4 لات هللا سراب عسببل!ىف نور غب مهنا 4لاتامل مايأةث الث عببلا ىف رابخلا
 له ةمامتلن ع. الحا دشر لا ةفياملاىلدذ نا كلاي مب دحلاةاللنار ىرهرجلا لاق العا

 لاومالا ةمكحل ارتكن م ىلولا ىأ ذم أبو ثلاثلا دلملا نا

 ىو. ةيج ركل ارهاوجلاوةل لج ارانالاو لاومالا تاريمثر رتالو دبكمنالىئلا ةملظملا
 ندف(ىنسعملا) تا .دخعيهرماوخغاناجاو رهك « تفيمردو سرتمناداسك أ
 ستنالكأ ادبأ ماش نا بلطب الاهجاوز تال ب بارطضالا ف عقتالرهاوملا كتداسك



 هم

 نيحو تفو لك دا دزيل ب هرارسأو هيناعم ىلع لْجشملا ىو او ثارت ارهاوج ابشع اريسحالو
 نبا هوكي نممالءارهنانراوؤو ىونم دراي بستح ا لاقو هزع
 1 كاش [قائرول ملة اله ىتيصوويحالسق اثر ولرتو (ينلا) « وكرم
 تامهست؟ش ياو ٠ دنهكشنرزنآ ئرابس زانإلىم ةدحاوةدحاو روستالب
 نو رسغ!الونوسأتالو دوذأتي :أتبالدنوكتن بهذا كاذةرثكن م ىتح(ىئسعلا) دن
 2 6-0-0 اذنه دووم الد

 مهحاو راعم ةفراعم هل نليشو ريشي هاملخوأ لوسرلا لوقب هتاكمنا انرو لم هضرفاذك كب ر
 هيلع هنهدر و هنال تما نيمءاب رشلا ماَدعْةيها الا ةةرعملا بهذاوع مهل لقو قانا يلعؤس
 ماو ظعزخ أ الخ نذ لملا در وامئاوارادالو امهرداوثر وام ءابننالا نا مالسلا
 | نم هيفأامعيببج ىف هدلغ نمذيوضملات ةبر وسو ةوث همدد امسغلوسرلا "نر دوادوبأ ءاو را
 ٍبملاو نم دب ونعملام/انروبشات ىف لك لاحا ذكر ”واؤيو ابي لب دليل نمي رو سلاومئلا لبق
 مناك هاوس جانح ارطضلل :مكح او لملاك اناجالاس نءذيدوصلاو تغب ركع ىلع
 ىهارخاركرهو ربكم وك ه ءرخنإا ماروكو وف لو هلسن
 اذ هضبفا4لفبحذلا نمةداإلاءزهباطأ البي رغلا كلاذولاةناو (ىعملا) هن هدس
 اذاهنأب غي رشلا مهحاورأ عمففر اعمل نا ]وسر اما لكدبرت نم هطع أو لاسلا
 ةيافكلاراد_ةءاوذخأو مسماجال . لاو ةمكملا بهذا نوج انهما انآ
 أعوضولا تاريملاو الخ مهل زةتابجاولاو ضنارغاا ىدوتوا دل اذهب دانت دايزلا سن لاولاقو
 000 مل(



 ا«.لاسو دزا تاما هداه دارعبط ىع ىلاست هللا اهدربالْيصلخل اقي دع نان صولماب نوكيال
 نم الهنعضر توذ ايلاو لعللاو بهذلا ال اذو (ىنءملا) م لالكاوذاب اهرذم نم
 نانم مث الرمغ هتالىتثدا 0 0

 نيذفلا ءانأو هيافعالةصحالو ةساخنيج انسي ىونثما نا دلحت فرغ . و ةعوضرلا مولعلا
 9 زيج ةنراداو رو ىوشم منام درختسابال

 ادام مسهل عقب هنا اهسائيشولاناوىنافلمتم خا ناو. (ىنعملا] يدنفوا
 ةلب اقم ةرجالا نان سم الا مه دج اويوضعو ريسشلل عانمازوكب 2

 ىدالوأ نم تيصو لبي ) نملوغي 4 لب زحلارجالا
 لم هتراسمل ب هسةلامحلا هذ_ه4 تناك ىاسحار فاطم نم مهن افتسا نم قارمن عنج و
 دسو دو زدننالو زيارمتاو ر رك ه ىونث اه ف هيغل !مناطماراو تفس نماهنعأ

 ةلا مه ىل مهتغلا ةيعر وشح الب فحو رىئأرو لعج تاو (ىنعملا] )درشكرب
 مرار اسر هك هبل نموت! مديما | دخزا و ىوشم ماد جتنا
 ىفاعت هه الصب نابالمأ همالكن بح إنك :لائيأ قبلا ىلامثهللانمانأ ثلسءآو(ىدلا)
 ةفالس نم ناك اذا صوصملا ىف“ هفاتجمل |لمعا ددسأ لكى لع سحاولا ناهض ملا
 هللانالوشب ىلاعت هلا نال .قيلا ىلسي نا هسيلع بجولات ءايلوالا
 تآرك ذببا و دادحرماروار كبت وكما لها ىلا تانامالا اودؤننا مكممأب
 أر وك ىلا! مالك اربغ نيني قدر ايل جرم ورا ف بنحو( (ىسلا) مداشكر مهارخغ
 «يناقيليالام امره اريغدادعتساال | نم اهعم الك نيتيضقلارك ذي ىف متذأ الان نكمل
 تح (ىنسعلا) م زاردنيدئج ىو مددركش مه ٠ زارو رس ءيشقودداعانإل ىوشم
 ىوتثلا دال امهرك ذوامهح رثببصاضبأو نير وتسو نيفخمنابغبي نانّيضقلا كل:
 ديوحرباط كب ةنراعمهئافلخ حو ر و لوسرلا حو روم هلنوكينءامولعإ نكسل لوطلادئ از
 دم ىاب و (ىنعملا) مناتكدمو كو نابوك لزغك .٠ متةزالنتكتا بايعزا
 0 .همايقدعي راد اذهب ستحل عم ماك ةركل نوع



 ردو ىبخكىغهك مالمو أ شود باو ىددمجاتإف ىوشم كرما حو
 تاكءرمنس:الوالنلاوةدلبلاٌ ل مالثللا ىنح هتيأر أ هبحاصوالاعل انانو (ىضار

 اوستن 3 قوم 0 يرينا تاقلعتل اوي 0
 ةينيكم رفاسللدممىايلا لاق (ىنمملا) 4 ةنمداق !نر تلزم .٠ جياع

 ءيسوةوشر انوار وت لهاا تب ارىبلت قو ةب.ع ةمئاو واماتم تير ءادوسلا

 مالا تيأر(ىملا) ماررادبد داجه رست [هارر'
 تانئكلادبس يس ة لا ىمدارم نان قامت خلا مر رحال ورز -ىذلاناظا

 ىوتش. ةارملك ايوىأو نم كنناكى .لكد الع ؟صوعوةناسنالا:
 اومن مديد باوخن 9 ىليمم اديس أر ىنمللا] « نع مما نف فل الاكمساو و ىلا ىط»

 .هدادقسالاةلامع ورب وما ةتاكشمنطصم ىأىتع أنا فنا دحاو ىايؤو ىلا

 (ينملا) ع درب ارش شوهو لسفع تهمك ان ويلا
 ركسلاناىتح بستلا فا وأدعو ىمح 1١م9 ضيقا مو

 : هودتو وشم
 اركسةوك ةاحدرعابلاو

 مهلع ىلوتسا اذادجولا ءأ لام اذهو هف ارظ أ قانا عجن بلع أي ثغمم و هلا ضم فاطم

 اىرنثم لاقاذهلو ةشهدفاو ةممهبل اوبل ةيزو يلا اتناك اللا هده ىسع تو ىلاحلا
 طسر ل عتودرمبايلا الا ذو(ىعلا) هي زارغ آو درك سنا «زاردراداتفاءاعدايمردو

 دءادوخأ ف ىو هيلع اوعقج او فار .هالى أ ىلا نماريثكنا ءجويال ول ضرالا ىلع:

 ىأ شتلدرجاملا ىأنامزد».( (يملا) ع ىثوب رداهتردمداب ا ىئوخرصنىا

 تعضو برايىأ نونملاى لوذعلا عضو ماب وة-جرلار ف الار حجب لاقد و ملا ةتومب وا
 3 املا وعلا وز املا رتصث مشو ونامل وقل الثيل ةنامورلالوة علا

 ثور (ىعملا) « ئراداد ىديف ردة ٠ را
 ةيم امان ايد ةيقر ,ثعملا تاعجىأ بلشت مدعن بلقلا تعبر وبسحلاا

 |رمسغلا لذ مامنالاوىنغلا تعضو براي تنأو (ىتعلا] مي رن رغردلاهتسب تلود قرم

 ريفر ع اظلا فومنرغنل ازتكلل سو رٌهئلار اتا ومنالرةنلالغى ةردلا قرط تطرو
 ه2 ىف عضو نموىن ارثك ةعانتلا وف قصرا دا بحاصو ىغونعما فو ريتحو

 * نجلا ىف ى-ةلاوىسغلا ىفرمذا لذ ثعضو نلنالىنغلا قوط هيف عضو, ,رمثلالغهراشخا.



 دشردنادنإ ىم لاتاذهلوءدشؤدغ : لك تيفخاو ثلا ىف ةحارلاو ائغلاى ءاميلاو

 ابرذش هد دشلا تلمحو (ىنملا) «جردتمتازوس بآردنا شن آو جردنم ناهي
 لاتىأت ءادنم هللا ىشر سنا نع ىو ر ةحردنمو ةيفخراتلا ةرارحر املاء لاق تلمجو
 ىلءدو رفا راتب راي تلجو تاوهشلا.رانلا تفر هراكسلا ةنملات ف> لس هيلم قا ىلع
 | شن اردناهشو وه ىوتشم لاق ف هلر امر دم لذبلا لل خخ لاتامجوامال بوادر يعاربا

 تننأو دورفل ران ةضورلا تحردو (ىنمملا« جرخو لذيزا«دش ناو را اخ دمج رددورغ
 تأ نكل دحار نقره اظلا ىف ناعمتس النا دضلا ناكرلو جرشاو لذبلا نمو خلا
 حاير ىمعنل ىو  ايجاهملا م حامض اش نطسس تفكبانإط ىو هعممت كنزاهفاكمبراب
 ذلا ىو !ايامسلاوهورفظلاوم اهنلا بحاىنطصملا لوب تح (ىعلا)
 1: .اةدصلا نم لام صفتنام ظ ىع عار عامسلا لاق مالسلا هيلع يره

 لاين اننسح طب:سمتارفتاامنا ادبأ تاقدسلان ملامصغتام (ىملا) يب طبترملا معن

 أركتموا مهل ز تدصع» ناك زردرزئىنوزنفاو ششوح ف ىؤ لبزحلاوحالا بي سلاملا
 نم صالحا ,:.معلار :اكزلاءاط عا ىف لامار بعت

 ىورو ركملاو*اممْعلا نم ىسهتةاليلازنل ىلان لا

 ف ذي رمل "فاسو الا نم ثول تحت ةيدبالاةابحلاو نام دسع»
 ارةداعسلاب ىه ةدارالاب تءاولار ثوملاىفالاةايسال يق هناهةيقاب

 راسل, زلا (ىنءلا) جي ةريمارنمزءدازادغناز ١ كلا ترق هتك لب ذلكم
 ةيك انت داوءاذنغلا لاذ بدس مرجال بارثلاء اذ غو ترق ةهلا ةردق نمىأ ةويدش م

 ىدجا-تشرسْرد ٠ "ىدوحوم» دش ناهي دعردإل مه ضرالاتنسحو ضرالا نم
 اذ_هاردجاسلا ةعببط ىف ةيدوصملاومدعلا ف ةيدوجولاتةنخاو (ىنلا) م ءىدوصسم
 شنوربزا ل ذسو نغآط ىم كالا درصمراسا دجاسمد[نوكللو مدخ مدخ نماولا#
 ار واليا ظمدرعاط نمرعاو ديد هلا (ىهل) يىلاعمةئوىررتتو ردلا ه ىلظم
 فيذكر ءاظلا ىف رفعاو دبدأ-ا لوغبء اك ماعلا اذسيلعبشو ر ,زهنملابرفعاوديدملا الاذو



 عون
 ,دشم نمأ فولأ فوه! ىفو ( ىنعملا) ب تش ؛و رذادتح مش داوسردهىنعأ نارازهوخردج ردو ىء تاسئالا ذوو هيلع ستوملامار وثمن أبلا ةوج نم نكمل
 امسح الى دا هيف ىف هللا لاق بعل | ىف نمأ لص اين دما ىف هللا
 ىناسنالاعو رلاءيق خا ءمؤنر هبرشو ءاك_أرابتمابال# قنا ذ حو زازنك ترفخاون اطلس نياندبلا لمع ىف تعضو برايو (ىنلا) يدا ةناريو 3 راك نو ردنا ف ىم ءايض نم مك نيعلاداو عضو ودحاو فوحف

 هنال حاورالا باوه ىذلا لو ةيلع هللاىفس دمت حور ,نء تن اهارابتعاب
 نيع ارصلا ىلاةفو رصم هداه ديار ىف هعضوو ببرود ىنأ ىلاعت ها ناك رانك هرسو هز زير ةبارخشاك نا #:الا دسج ناعابوةكر وو نءنوتمؤم او هللارؤ ن

 تعضوالف نحلا نم ةفوةهمتنا او رالا لاء ف تناك ال حو رئا نا ىلاةراشا اذنه ىفو
 نازدزب ركىربي رخان» ىوتم حاورالا ملاعل ةيسسنلاب نما ف ثعفو ندبل المعو رشي ف
 سيلب اىندعي ريبكلارامللا كاذوتس (ىعملا) يي سولب سعي ىفءاشدشب وك م سيغن
 اريبك رامح يطال اناسنالا تدين هرسغيلالا دب رئاناطاس ندبلاةيارخو ريف هللا عضواو ازيالهبف ملا ناطل_لاوار هات ندلارمب ىربق سيظنا!نءرارغلا لعقي نيدعألا
 أمل الو هتساغن ىريالو ندسبلا هامل عينا ريوكلامرماارامخلكر وهذا سيلب | ىسعبا
 انها. كيقئاللانربكستسي ورغيفر خبل هايف ديلا ر هال ارظ- لب هيف ع وضولا تاطلسال
 ندرك ت يسووم اداب نآ تاكو ىعر ةّصقل اه نم ملعاو, ,نحملا ىف عقتالثل مهاوي راتومث افلخ صاوأو لوسرلا سماو أل جنو اندلاب هضرضتالو ةروصلاو شقتلابرتغتالنا
 اكتتاب فاذسه يدب دركم تادركودب و , معلا نالفبهّلاههلامأ دينك ب ازو بصن ينج ىاب نالفر ديم بيرت نيث- ىاجنالف نم كااميردرغسنب ردك ار شيوخ رسب هنتوا
 لحامل قرقسلا اذ_هىفالثاق ةئالثلادالوالهتيسون اب فو ناطلسلا كان
 نكس ضاران اراكل ١ ذهل ثم واب اوباو بصق !اذكىفالغلا لح لا قراوءضراوبترا دك ىنالغلا
 اغا ٍملاوحاورردتال نا هللا مك دشن رو ملا تاذ يالغلا ةلقلا ىلا اوبها امك ايا
 ةئطن بح اسةئالثأا او لكدالو أ ةئ الث هل تاكو ناطا ناك (ىنءلا] مب رظن بحاصو تتطقبحاسهسره ٠ رس هسديارءاش ىهاش دوبل وش امقرمسلا نم مك" اسما
 (ىنعلا] «رفرركوا وردوا ترد ٠ ره دوتسا ركيدزا كير هطىرش» رظنبحاسو
 ناكداز هشه ششي ىوثم ليضغتةادأر تونز ولا لج زو ىف فلالاوعدملا يعي ردشلا ندوتس نم»دوت سانا ىلع لاكع زن مسن دحاو لكل ىنعب ةفاطللاو ةكوشل او ةؤفلار ةءاصتلاور فلاوركلاواغزلا فوءاضحلا ىف لسبقاو نسحأ رخآلا نمدحاو لك

 ةداتسا



 مادقن اطل لادالرأ (ىنهلا) يمه سدوعج# هش نانيعلاةرسق « عمجداتمسا
 زال ىونشم يال ناب داما رن مومادقأ ىف عاوظوناطل لا

 ردت يظ وادب دع ٠ رد دنيعز

 نادر رخزان و اكو 0 انحلال 08
 «امدلولا دوجو نءىتح (ىتدهملا) يباب ومامرضاب رىوسدو راح
 | ضاير وفتو وشنتاذك ن يدعلا"ام ن» ضان رلا وفتور :اك-ةىأ بالاومالا ضاير ناجل

 دوجوبنو رسني ايثالا لأ اذك اول بءهذيو:رارطوةفاطل دحتورسنتر الار بالا

 (ىدملا] م نيعو درهنيز دا تنبع ىراجه تشك هنيدم ار ضايردشاب ى زان ىو
 ل: نم داو لكن مذب راب نوكمت امهن معو نيدلاولا ضاي ريىرطتو فطلتت لولا هام بيس وا
 |نيدف اولا لاح ا ذكسسحو الار مالارسنااورسف انا او بالاو مالا قكيدالو الا بنا ىأ يثيعلا
 نآخا و 'الربددرك لش ٠ للم ىرامب زعم دو نوجه وش ةالوالاعم

 8-55 لانسر فروا ركبة حلم ضرما سيلا كال( علا] عنب
 يق نوكي لولا ضر ”ر دع نهاد هنا نيقلا نم .دارمل اودلولا تديو دور نيعلااب
 هلاةناسلب ةريثكل اوقاب لوغتب و اسي نأسإ اوحان ملكتي ىأ اساب مالاو بالا دوحو
 يمه شلت كش خط ىوشم 0 لع
 ادكنيدلاولا لت سبب ر(ىسحأ) يدب دق عر هت نا دز رتزك ٠ ددبدي رك

 ردود نم نيدلاو | نزح تان نوار ط بحصر يحشلا دالوالا نم ناي لاح نأ كيره اظلا ىف لوب
 | لستم و نينممه نا عيزيراك ابئاورط ىع ءافصلاةرارطا .بصسيوءاذملاب صد امهداؤف

 اذك ل ااىلا قرط نمريكىأ ى ل ازيراكسلا نمربثك ا( (ىنمللا) ينيافات ىاناتناجا
 لدعتم ىف ام قب رطه دوجو نءدفولا اذه ىنعي مكح اورأب لستم نيلاعإب دفولا *ام .لشأ
 ةايحة ايطار حءام نملسياذك ار هدب وارو رسولا 17 راطلاءاسجنا دج نيدلاولا دوج وب

 اناهامو نيززاونام-آزهديشكىاطارشم ةقاطلو وتو ةصصاجب نودحت اهب مهلرمخ ال
 ( ضرالا نمرهاعسا! نمءدو و ةاعارم لج الب صسنماب ( اجل وب اك

 انوع ل عج لاملاس أر ىهوديانأا كلا ذ بنس نكي ىأ تونلاب ه2 ان لام سأ .ًارعاونأ

 ىرتما ثلومح راس تح ءاتعمةيقوفلا كلاءاتلا فب .ةثك ان .*ىوابوفو

 ضرالا"ازج |نمتقرس(ى ندم ا) هه ديرعب نآو نيزمراب ءرأي ديدزد نيمزكازجا زرت
 .مل ةمط:ةعط: كانه نمو انه نم تذح أو ضرالا- ازا نمبكرىأ كندي



 تامتآرباضوبمززا ىوتم اهلءاغبالاد فا ناركفت ار ةعلا بابسأرشابنوةزقو
 نم اعطقللحو ررثل مج ىلع تطيخالثم (ىتاعملا) م« ناجو مج ري ىتخو درباهرأب ٠
 تالرمعلار امو سصح رشنلاو ةوملا مزاولدال ضرالارك ذفءاهملاوسعشلاو ضرالا
 همه« ايشالا هزه نوكسعترابتءالا اذهو اهنسلْزعب رطملانال“ امملاو اه نوكي تابنالا

 نياوقزا دنناتسنزاب ه ناكباربكدر هككرا دنيا ,
 أب الوأ ضوعالوةلباممالبىأ ناكيارتالؤه تبهذأ كلنا نظرا (قسعملا) م ذآو
 ءدوربلاوةرارسحلاوةسوببلا نيراتلاو ءاملاو نارثلا ةطساوي ل ماسلا لاذو اذهذلنم

 عاتماو ندعم نم مهنم داو لك تقرس نان نظنالف ضرعالا مس بهذ النو ةبوملرلاو
 ؟ردزمدر[ك بل هرادباي دونم ديددملاك 9 ىع لاا فهلو تول ادنع لوزي لب قسالق ورسأا
 قورسملا عاملا نكل انبالر 4 تابثال قورسملاعانتملا تامولملا نمو (ىانعلا )ب دادىانات
 بيس نوكي و ةمابقلا وبهثم ةودرتنرارقلاو توملالسحوهو راد اي ىلا قالا أي
 سمه ىنركي هسجئاك ه دراشف ديا ىمهركنيا تسي راعإ» ىوتثم ةبوقملاو باذسعلا
 ناني قئاللات اهل امي التي راع كلج الت عج ىتلا ءابشالاءذهو (ىساا) مب درازك دياب
 نالدك رئي قئاللا هتكسم ىذفائشلا لازكتلاس تا ابهرسمعت لبا جءالراج ولعت ال
 ءاجل اودالرالاو لاومالا لونا اذ_هابف ب ريالا كالا ل | نة دئانأل ينام حا تالاحلا

 ضابارور ه تسدمآ ب اهوزناك تنفر 3+ رتاعإ
 تةلخو باهولا نمتنأ ةخوفنملا رلى أ معمم

 ةيراع بأبي ئتالرغلا كاذتالح ورلا ل النك نا
 نم هيفتشْتو ىلاعت وقر

 هدوب 9 ىع ثوملادا

 ةيسقلابو حور ةبفلابئمالارحالاوءاضعالا نمو رلاربغلب هئالطا ىلءو »سيل نكمل
 نا تةلعخامو لات ىلامتهنلاتالئثالدوكتال ةطصلو :مكدل هنا اهعتس مكسحملا ( معين هلا
 امناعيخلالاةوالملا ام-مببامو ضرالاو ءاهسلاانةلخامو لاقو نودسيعبلالا سنالاو
 2 .ةمشجرسزا فراعداد_هس!ناس و توعسرتالاتيلا مكاو اني مكانغلخ
 ,اد نع ىف اىنلا تل ]تمالع هكسح انو نيىاهم حرا باذتاودادممسازا د دش ينغنسمو
 دوش تست دقابثم ة جبل طرددنك دافعا اوم ثج نكىاهد دير نوح ىندآدكرورغلا
 نور دزابآ مش الي هدب امكن ىردارن ب راعزكم داب ىو ناب نوردزكرط (ىان)
 سارنمايدبالا ةأيملا قراصلاددقسا ناسي اذه يدبكىينوريزاهكف وج نازدم هنا



 المار اراةمضلاو رشناباقلاو ونلالخ هاذا مالسلا با ءللاةلاق#لا دوعسم

 ولف بهأتلاورورساارادرلا ةبانالاورو رغلارادنعىلاضلامالهيلعلاق هّللالوسراب
 قنوكيرج لىاعتداىوسلم رام هالو ملا ا ىلع دعت ال نأ ثالانال هزت لست

 أرمي بابسالا بسم ىلا لصين ا نكماو ةرورمض اهتم نم مرمص والساكنم دابلا نيعلا يلط

 لمعدل مزاللاةب ورحالا ف انئاعبل ىايعا -ايودياىرتناب نوردزىرأك (ىعابر) اهنم
 ككدمر كلاسوهح و رلا لخادنمرهاظلاناشلاو ركلا نانذل-و رفوج نم نوكم راكو

 اقتتال بابتل مشيال ةيراعلاناشلاو راكلا نمدال (دانكسن ىردارت
 تبي فوج نم'ام نينا ( هلا نوردزابآ ةمشجكب) ىوتملا بابل 1:

 ىنراع#)ع رات نسب ةايحتامرهخ م ىسحأ (دب[ىانرر زادكيفوجزا ه) باغلا
 مزيج -ازيراك اذبح» ىم عمت, لولو زيالفاذلاو ةنالم داب عطت ىقراعلاو

 زير اذ بح (ىنعلار مادري راكني زادزكت غر «
 هام قرط نم ةغار سما ىلا كيدز هنا ينال: ايل اءاس ب رم

 ا و ل
 كت

 يسع 0 :
 "و بازوج ثفيعلا رف ىونش نورعلا نم قارتسالان

 ةرقء ذم ةيتارنوكي نيطلارء املا علا رت نمدارملا نوكيا (ينمملا) منوي ل ددرد هر

 افلا ةيذغالا نمىأ يطلاوءاسا نم ثاني رف ف ارتسا نوكيا ىأ الا عسجو نيدعلا
 خزف ىسجوضرالياق شرم وخذ الا لت بلقلا ع .ب ونيعل ا ةرهةةيلر

 قودي طخ لكس أراب بحاول مجال مايل ويل لبا !باذعل اىفعفتو توما دلة رمثدلا

 لفل املا ىنأب الو ( يعل ] هي نوزفرب دشابنا انام رد«نوربزا ديآب آن وحار علم

 | تآدركن عاد كنود ىد نمالاببس نزلا ىفءاملا تركي مالا ايزو راانم

 طبر ةملغلا لوح فوطب قدعلاناانر نها 1) ي دنكةفرغدا ثنو خردلا هكا 0

 اازار صلف دشايثت « ءاي-نكفرببار دوب طعم ممكل و مالاو مهنرغيىتجاهب



 (عو9و

 طظفام مجةعلقل نوكيال د ةملغتا جرا نمءاملا نو هطغيركسعلا كاذ (ينعلا) ماع
 نورزانب ريشنوصجد هز هب «نوردزا ىر و دماج ب نامزين»ىوتشم هبلانوطمتلي
 نال ةعلقلا جرا نم نوصح ةثامنمرسسح أ ةدلغلا لخادم حلابرثينامزلا لاذ (ىنملا)
 |ءاذغلا ناوندبلا «دارأ لاثما ذهر ةملغلا لهالةعلغلا ج رام ىذا انوه .ةدئأال
 تدبلاندبلاج راغ نموه ىذفلا ىنامس!ءاذغلا نم نسح بلغت ىفوهئذلا ىفامورلا
 نمنسسحأ ىموةذللارقدذلأو .اوةئطغل او لعل ىنامورلاءانغلا نم لص احلا

 خاشع طنب دياىدوسحم م المع .ركشل ب ابسالا عملاق 9 ىونثم ةيئامسجلا ةيذتغالا
 اذك قرولاو نسغلا عطغب ان كلا ىفأبكتوملارك اسعيأب بابسالاعلات(ىنعملا] كرو
 ىونثمراصتالا قاروأر نا هغأانشلا عطقب اكن دبلا قروو ىسغ طغت كمل ول! ضارمالا
 الاذول (ىنلا) هرابكر ردا تاجردركمزج ٠ رامزاناشددسدوتناهجردو
 عسر نمالاهل دم نوكمال هنا 2 ب ىلا نم ةنو اعمود دم ملاعملا .اذل_هىف مهل قيسالنامرلا
 وثم ه«يح لب هنمبلقلاواطعالو اب ومئادهلان هحور قره ىذلا قيما بوبححلا سو
 لاذ نمو (ىنعللا) ب روبعلا موي سيساراب دشكوكك « بورغلارا دارك اه هشبل نازإل
 أوه ىذا بارتلا ىأروبعلا موب ف اخ لجرلا بكتب هنال“يارتلل ابار ورغل ارا دراسم بيسلا
 تسلا لام ىلاابندلاملاع نمفونملاعم ليال ير سلارادبىعسملارانلا نع ةيأتك
 (ىسعملا) يدبجت ىزيجوت ردم عمك ه ديوالك بج روتيسار بنار شط ىع

 تعفرام نكل ثعجو خرا ةيناق ثلا ق3 نكوآس قو لكك سن هلا ءدهروبعلا موب

 اراردد م
 ةقشلا كلةبلسهروبعلا لبق مومغلا ثنو كل تلاقاسندلاو (ىندلا) 6 دابمردكءددث رون
 دمك مر مابس توجو ىع لابج ةريثع عمجولاو ةغشملا نيبو نيب وأي و: ديعبلنع نوك
 ةةملارك اعلي تأي اا نكسل( ىعملا) م ماء دي دنمارثدب وكىغ ,
 اهرده نما ذهو كنب رانا لست لامتاذب ادد توملاررةو مالكملا نم الفن تطبتراو
 هر ثمدزابتديتاطر يزح زق ىو توملاوهرروبحل لبق كل امنا ءتقالذامئانو مدعو
 ناطر اا لاةنايناطي ثلا لج الالثم برش ىلا عن هلا ار(ىدملا) يليحابدر رمق ,ردارتك
 تاطرشلا مهل نب زذاو)لافنالا ةروس ىف ىلاعت هقلا لاق برح ا ىلا لب أب هتلبحو :ر كس
 ىلع صكسن نائثفلان 'ارئالف مكساراج ىفاو سانلا نممويلا مكل بلاغاللاتو مهااعأ

 دونم م3 سلا



 مهل ىأ بالا ديد_ثهقاو هما فاخأ ىفانورئالامىرأ ىف مك ,مىفا لاثو «لغعا

 نانثفلاتءارتاطق ةيح انا كان ديس كلام نيقئارسةرو ىف مهانأ كرنب ل لمرافلا
 اثنذغأ هلاوافانف سكن ماشه نيث راما دب ف :ديتناكوة كالا ا ىأرو ةرئاكلاو ةلسملا
 أرد هموناب نم مهد راب ارثهك قي ىم ةكمئ الملا نم هفوفش مكستم« يربى لاقةل ا اه ذه ىلع
 قو عمانأو ةنراعم كيطصأ نأ لوفي تاطيشاا ناب (ىنعملا) « و ربو نمو شيب اهرطخ

 ارت هكسمتا ترمس ط ىع ككلهي تح كل راج ف اولاقهنالالم اف بهذأ ةرط ال ارومالا

 مهسلا*ىحي ثفو اسرتك نوك و (ينسعلا) ') مب النت تقو ردا ملل وتصلخم .٠ كندخ

 /نوك أرار كا تلمع وئصأا
 و. شاعتنار دهئك ون ىادف ناجإف ىوتنم هم كا هسو مل هلع
 نالاو ب رحاو شاعتنالا ىف كلء ادن سو رزعجاو (ىنهلا] شاب
 (ممسر نك ةكاطبدلا لومي و برحلا ىفرطلا هدارأو هنرثع نمضهناذارثاعلا س اب

 نيزدرر[شرغكى وس 9 ىو اروس- الحر نكو فومخا عدئأ العتارالا دساونامزلا
 تاوشعل انمهحولا اذهىلءْكبىفأب و (يدملا )6 |هدوركمو هعدخ لارج تآ ٠ امرثم

 3 وج ىأ ةيسيرافلا ملا 2 لا ةرغكلابناط زيملاو ركدلا نمىأ

 ءاناهانيوا ه دانفو دنعردود .اطفلار اهدلاوركتلاو ةمدللا
 عضيوتاطبشلاليحو ركم تغب اتضيفلاتاتن الا نكلل (ىنملا) م داشكبل دن

 ءاقئلص شن وءافلا

 مالا كيلا“ اهلا تن ىه (ىنعلا) 6 2 ير . وزو راداوعمل
 ال ايزغ١اجرو عمد عاونأواربثك المأ كسنممل.ءأانأ لسبفأو لاعناذك
 نأ بهذا بهذا لو ذ- .هلانا:)1ناطب لا لوقياذكو ١ .هم ىف وكسب

 زك اكفرثك اناسنالل لاقذا ناطر ثلا لثكرششا!ةرو ىف ىلاعل لوف ىو ىلع" ىري ىأ
 | ىمهن موب راكدرك لدعز ى دي هرثتون ل ىم نيم اعلا برهللا فامنأ ىلا لنم» ىريىفا لاق

 لدعن م فظل تنأ هتالضأ ن ل لوهتناطيشإبتنأو (ىنمللا) قرا
 (نيدلامرانلا ف اممنأامتبقاع نيكس ةةيآلا ماتو ىلاهتلدع فاح | | ىنم كيدي ءالاعفلا
 « ىعزادشادجو دون ح تفك و اكم جب ع اذهرااظلاءازج كلذو وذ

 |, دره كركم راسن ا_ثالالا ذ سعت ىل اعن قا لاق (ىنعملا يننملا) مي ىهركرهاهريو "نيدب وت

 0 وعما اذهبنوعل اي ثنأو ةداهسااو "1م! نم



 /امجالا ةرثكر اكتسب رو في رحو هجولادوسأ ةمايقلا موي لومهلاو لعافلا (ىنعملا)
 دندعب هحردداد مكحرد ني نزمرر.دزدرإو ىم !منيموجرملاورانلا لهأ ىلع ةرطامملا

 نانيعي ل دعلا مكح ىف ب رطلا عطاقر عطشتم هب رط ىذا (ىتسعملا) مداهملا سثدب
 نال او دعبل ىلاءهةرخ آلا ىف لضم اولاضلا لوشن هنأك داهملا ثم ىفو دحبلاارثب ىف يشأ
 ىب داوملاىثيفاهنولصي مه ىلاعت لانو اهف ني فاخر انت اى امهنأ امهتيفاهن اكن ىوف ىلع
 قمحاللو (ىنملا] «تفيكش ديادىيزوفو سالخزا ه تغب رئاروك ارلوغوار لوك ف
 صالمانمدوسوأم مال مهيقئالل ازوغلاو ص الملا نم بهن ق حالارف ىذلا ناطبشلاو
 بهنلا انه ه«دارأورب ملا ىنععوه ىذلار دسم فيك نم من رم تغيكش نا ىلعزوفلا او
 رداجتب اركرخوورخ مهو ىرتشم زرفلا صو صالما صربملا |ءموئاللا ىأ ءانعم وأ
 كتاباشيأو راما لسملا اذهيف (ىنملل) مدتلف ؟اهاآراصتيا دئفاق ودك
 نيط ف نومفماو اينما ىب ىأ نالف ؟ةرخ آلا فو نالفاغ اين لا ءاله ىفنيطلا ىف نام او رابللا
 ارفاسكز ج ف ىوتشب ميلالا باذعلا ى توهم: رخل ىلو نم تولفاق نايغطلاو نايسعلا
 قيليالئيذلاربغ  (ىنسعللا) م دازيخز نإ يضفرا عرد ٠ كازاندرك اوهك
 لضفلا يس ريل نايغطلاو نايسعلا نازعيئيوعحر نيا ازرغل ار صال خا نعرمصلا مهب
 يع نول اولا لككيمب يذفاوهو ىل اهن هللا لاقت اسحالاو
 انونأبف (ىنلا) مي ريمالاوترسر دركوا ما « ريدي ب رتادخو هيت
 الز ىلامنءهنلا لاق رمال من العو لخ نحال كسا كوَك دب ولا لبغيةم ولا لأ
 ا ىم ىيكر تقسو ريذي ب ونا ىلع «راريخ ةرذ ل اثم لمعي رخ ىلا «تلاقو ١ دح أ كلب روظي
 نيئاثلان امل (ىهال) جي نيسنالملا ن سنح ىناميشي زا دنرار نوح إل

 أرداممك دزرادانغ 19 ىب نيرئذملا نيذأ نم ىفءالا سرعلا فج ,
 مالا نافجر ىلع الاّسرعلا فجرب اذذك (ىنعملا] م دشكى الاس ٍ
 قمالا ىنهلالا ماعلا ىلإ ماعلا اذه نم مهحمي ومهدي سمي هيلع ممْدشلاكن م دفولا ىلع
 الئاق (ينعملا) م روفغ يرالن لضف ضاب رثلن« دورغزا هدير خاوتانادخ ىاك ال ىم
 رث موك اف رورغلا موك ارنشار كضجرو مك ذخأ كش ربو كس ةبمس اب
 ةداعسلاوةيدبالا ةمعنل اةررغغ براذهولضغلا ضان رهدسه ةداعسلا نلصاواب وناطيشلا
 مب تادوانزاهندويؤح ىاوهزا ٠ نادولم قزرو كريناتنب زادعب ىو مكن ةيدمرمسلا
 ىأ نادو انلا نم دركي الو قلل اءاوه نم نوكم ىدبأ ذغ مك نآلا دعب (ىنعلا)
 هكتنوج إلى م ةيناحروةيناعو رولا ءاوهنم ىعىتلا قاز رالا نا بابسالاو طناسولا
 ارصلا نامل (ىنعملا) هيذرك لشم لري ىهام نوجمنشت ه درك كشر طياسو رباب رد

 لقق



 :لمن توح اكو هىذلا ناش طعلات طئاسولا ىلع دا لف

 لوقي ناك" حو رلا توم ا نمدارملاو مسا ةلزفم هب
 .رسلا ىف زرلاو ةردسملااريضن ىسهلالا هاوهلا نم لب وتدعي هلأ
 ولارعت نأ( لو بازمملاو ةعصقلا ىأن ادو اننا كسص ىهىتلابابسالاو

 ةطساوبضيفلا هئم خلا توحلا ماد بابسالاو طئاسولا هرم لاك نماحت بابسالاو ||
 ةهساملااقازرالا كرتوهدوجوةب رق ثوحلا كرت وح هلاسول ناشاسملاو بابسالاو طئاسولا |
 ارءاشنا ب اعادو زادس ردي كلا مردناكداز مند ناو رف بابسالاو طئاسولا |
 ناطللادالوأ باه تناسب ىفاذذه مي تاشي ارارٍثيسو عادوتذو ءاشندركضص تداجاو |
 دارأف عادولا تقر ةيصولا مهل ناطلسل اداه !ناس فو ناطاسلل مهعاد دهن مهب أ كلامى
 حورلاو زمعل اناطلسا دالوأ نم دارملاو هكل املاك ملاعلا بج ىذغلا لكل لمع ن اطل اب
 يتمباقلارج ورلاو ل هلا نافةروصل املاع لمعلا: فطام رول |تاذةملعلا نمو بلغلاو
 لاغتشالابالو اين ةءاقلرم_لاب لكل !رمعو هو مهوبأ مهل ذأي الل كلا لفعكلاعىفاوراس
 ىو نامزلك ىف لكلا لتمر هظم دش مم لكل احا ذهواهم مهرذحتو مهاهيفاوعيشبالثلابب |

 ةرخالا كلن (ىسعلل) ب رس مدررديب
 ىوتثم مه كلاميو كالءأ بناج

 عالفلا فاول ىفاوبهذ ( [ىنا) ب شات نت

 ناويدلا ره أ ريبدتىلم فوتولايأ شعم اولا : ا
 اررعشلا مها لسممل مدكىنن عابطو لاما لأوحأ لص فوذولا لوصج ىلع ىأ شاعملاو

 نآتفك نأ: عادوودندركء اش سون دل ىم رومالاع بج ف برامتلاو أأ

 لاذ ممالاتدسرءدووتاطلسل ادبار-!ةثالسثاةوخالا كلتو (ىنملا) معاطمءاش |
 نائفاثسدهتانامأف « دي وشمزاءدشك لدنااسكرهإلل ىوشم عاطلاناطاساا |
 لكووياعارءزماوءردسقان كبل ب« نايملكيكل ينبعييدالدأاب (يدلا) هي وأ

 00 ا
 (ىنلا) مابقتاراد اكريدراذننت ى اب روشه شمانءهلؤ الي ناريغإط كد نيرو رس.دأ|

 نيسالناف اهرمسياولغتشنالر ةدلا ف ملام ىأاب رشه اهفسا ىتلاةدسحاولاةءلقلا كلنالا |

 رب ودي رود م روصل اتاذزءتازمفاهقاإط ىو امض ابقلا مولع لوضانلا |
 اهتعءادعب ونوكروسلاتاذ ةعلقلا نم مكايا هللا مكدشنأ هثلامك دشنأ (ى ١

 ةثبطخ لك سأراين لا بح ىوقم ىلع تاسناللعذنأ اب اننجا نام



 م
 ةروساهنوكل لائم روصو شنو لادم كجاهانسأو اهذةنواهروظو اههجر ةماقلا كلو
 اهقرأو اهغمسو اه. لاب واهرهاطظ ىأ !هرهظر اهمجو باشخالاو راجعالا نم تعنسمص

 نان بالك !مبالطو ةفيجايندلا سو هيلع قل لسلاقاذ ولو ةابحلاوج ٍورلا نم اهل سيصنالا
 نولعناوباكول ناويحلا ىهل ةرخ آلارادلا ناو تهللاناف : ارح ةرخآلاوتامايثالا

 فيويدلك ان « روسرياخعلز هرج ناوسعه ط ىم رورغلا عاتمالا ايندلا ةايحلاامولاقو
 فولت ديس نوكيقحاضل زر كرولا تادةملقلا كلتو (ىنعمل ) م رظننسهاك اني

 ىأاهبادومترواشن ان لسبب ةوشي زق 0 هدو رشلابارطانجن 3
 ع اضلزوا ليه ف سونا دبساهار 0

 تالا (وعلا) مب ديكبزادركهوخ .شقتربار هلاخ « دي درك وا كوس ف سوي دكشوج لا
 ىرتم اهركمواه ديك ماهتبوس شمت ةرفعا تالماضلز بنام طر ظنل فسولنديس
 راظني تح (ىدعلا) مي رايتخا ىفوادشباروا ىور ه راذم شوخ نكدركش وسر انج
 اهيأرايتخا الباههجو ىري و بناج لك ءارب و اونسح هراذاعيئذللا كلاذاهن املا

 (ىنعملا]« درك تاي ؟رهظماريتو- سس هدريفنادزينانشو رهدي در وق ىع ةصلساو دحوت
 الز رسم تايآلار ,هظستلا تاور ًابفتالإ .لجال درشلا قل الن ا هليا لسعجو

 لك ىتح (ىنعللا] رج اب روس ايتن اد
 11 ناليفايرلا نسما ض اير نم ينور" اديضضول

 ىاهيسا ثآ اي دومرفنيار وو ىم هيه
 لاو ءايسلا ثلتللاق ىاعتدقا كاذأ لا م هوجر متن تبلر ثيحو
 8 ارثيح نووشلا

 نردحتنيدلا من لاقو نيلالج ىهنن اامضروتلا هتلبق (هّللاهجو) لانه( متن)
 هتقيشحو هللا هجو مف 4 خهجوقاغبأ ندهلا هذه ىف ناك ام لكت انرعل !ةعامجاب لوقي هناك هللا
 1ثيح نمهتلابفراعلارظنو هبلثىل ارشاحوهف هذه دعبب الو هنم ناكمالو لحصول خالف
 حدقزا »اقع منك افيأ كميوهولاتاذهلو امج .ىلاعت ءالضرعلاور هوا نمال
 نورؤنملا ةع امأاوءابسلا(ىتعلا) 4 روردرد هديرو + فاش طعردرك

 سأكن ماوب رشاذا مهشطع تقو ءابننالا ل هأ نع فردا سكب نولكسملاوةريسسبلاورصبلا
 نراعب و ءأملا لاذ هللا ةايحب رس نو رب والعو لج حلا ةفيفح املا لاذ فن ورطة
 لكى قيفحلار روما هنا توليعدي وة الا رئاعو مهلاحاذكو يخال ثلا تاذممشاطمل عفادلا تا

 قويتءارق لل لكو ءحدن فرمن لا ديئش ل (تيد) يدلك دوحو ؟سم ل لحتم ئل
 (ىدلا) ير ظن بح اسىادنيبدوخ تروس هرد باردو! ت :قشاعدكن 18 ىمو« قاس



 6م.

 هنلاتاذ في ىربالو هسفن روس ءاسلا ىف ىري رظنلا بحاساي قشاع سيل ىذلا لاذو
 لك ىف هللاذ ثرى فر دنقلا بحب ءانثأ اذان ىلاعتهلاذب زر نه باج ةراصهدودب ل
 تروس ىم لاثانهلورنانلا عارصملا ىف فورس ءلوالارطشلا وأ ظالنا ىلءْئد

 وتر وكلاب (ىنعلار هب وكبدتوبارك تونك ا بود سب « ورددش انو ق شاع
 لق قشعلا/رارسسأ نمرمخ هل ن ماي و قشاعاي دعب قيقحلا قوشدأا قف تينذو تحال قشاعلا
 وم هبال ق رشق بمال كيا" اناك اب ”ىأنآلا

 نو رونم من( ىعلا] ي رورغ عئسزابآردعموسعه و روح ىو ررالا دئنس حب نسح لو
 اك نيه اروحلا هجر ىف قس نسح ةنما ىف نوريء يلو الاوءابالا نءةريسصبلاو راسنألا
 ىذفا تلا لاج ايفر ظشر لو نأهلا هوجو ىأر مناف رويغلا عم "الا فرمشلانو رب
 |روويدربشتريغ ٠ تسفدا سو قشاءربشنريغإ» ىم باقعلا نسا ما .اوعلاك اهعدبأ
 تاطيشلا ىلع ءالو قدا هلا ىنعو شما !ىلع هللا :رعسم نآنإ ىملا) 6ث ينروتسا

 نئاذا همشم ىف قداصلا هتيىشا ٌسىشاعلا نان تاسبنالا لكشب لكشتا ا ناو. ام دارملاوذءادفااو

 رويغىلاست تان لا لاجربغ هاج ىأرو لاح بح اصبوب
 أ يبحملا جى أر ا : +شبتؤيالر بتاعي

 قويدنآرتشك ليثرعج هدرب ورك مهكر ثقئامرأ .؟ اوبد» ىم هتلالامج ريف ةارئذلا
 ىملارّو دمئش ى هوة :ركلا نط اشي أةكّرشا .26ناطب كلانا ضرفولر (يعلا] مدرع
 فما ناكا هلق شام هنا ان دروف ناعيا ككاو ناحاسو ملا بعل نا دي نم ءةطخ
 هنافسلدبلرهفارمماكل .!الب ريجر هناكلو !هلاذخوةفرعملا ىدانوف:داعسلاة رك

 ىمةيناطيكلاهناذس تءدمناو ثاامر تسمنالو ةنامحرلاتاغصلا ةيناطيشلا

 تاطي_كلالسأ مووذم(ىنعملا) يدب ليا, شلشفز دش دب زي هك ه ديدبدش اسجخي ا ناطبلا
 ىدبزيء اسحاو هللا ل ضفير اسد اداره اطراس ىسهلالا ثمل ةبنرم ىهو ةبترملاهذ_هىف

 درروتن الى اط_بل ادي زيابأ نو تسسي هللا رض ةمر ةرمسلا لوبتم ةرم-اا ميبقراصىأ دب نيانأ

 نعمناط ىع ىئاطبشإل أف هيل ءيتاعأ هلل ناال نأ رناطيش ةوالادحأ م مكنمام
 تاطلسلالاقدعي : (ىعملا) يك هرجو ءءلق نيزدي راد كفاني و. هورك ىادرا ديناب اب
 مكننأ اوظفح اواوظنيتة انف عال فرامااورارسالا ل“ مالكلا اذه ةعامجاب٠دالوال
 ركل اهيبؤلفش راق ناروملا انوا ةلاتلفلاذسع نم كيو

 هك« زور تاتسوه هك ادابم هو ىوتنم اه ور اوباطن الر اهلاووحرتال ىأ
 هييسياومعت قيرطلا مكس رو عطينا مك اياو (يىعلا) جيدبلاتواغشردلا دبنخ

 ىوتثم قيأوريس ةرخآلاو ايندلاةابحلانورئؤتزب ىلاعت هللالاث ديالا ىلا راف كلا ىف



 فقل
 رطمنا نمو (ينلا) يضر شي دح ضمزادب ون  ضرتنم دماز يهرب نا
 اوعمساو ةكلنلا ىلا كيد باول الو وفل لس اضرتفس بانتجالاو حلا أ ةراضتلاو
 » ب زينسدرخ ىف وج ج رفردإل ىوشم هبفضرغال ىذلا صتأ او ثيدطعا ىنماولبفاو
 وأب وق ىأزينرس فعلا توكرورسلاوحرفلاباطق (ىنملا) جب زيهريالب ءاكنيك زا
 ىوأ يمكن لح نم بانتتجالاو ةحلانا لع او غلا نم ص الغلا بنضج رغلا بلاط نات
 نيهالسلا ن اطلس نان داعملا لوفع باصعأ اهنتجا اذهلوء فني رطاخي ابن لا بل اطناف
 ىغرو ٠ ردي ار رض ناتقكى غرك ف ىرتشم اهئاموايتالا بلط نعهدابع عم
 لفيولولر هدالوأ عصنب و اولا كلاذمالكلا ده لقب رلولو (ىنعللا) يي رذح هملق ناز دومرف
 نآداتفاىمدوخ « ناشلبخ دش هن هعلقنا بدو ف ىوشم ةملقلا كلت نمرذسملا مهل

 يناملا لاذ مهلبم عقواسأو مهتء اجو مهلبخ ةعلقلا كلن ثبهذال(ىنعللا) يب

 ذ دوب روصتمم سي فورعم ابن نلك ف يو لقعلا ةةط اخعتامملل اين ةملق
 ةروعجم اريثكى هب ةفورعجب تسبب ةملغلل لتنال (ىنعلا) ميدوب رودي
 ىلع دئاز ةقمشمل مهوبأ ناك ال عل ساحلا) قريطلاو عهانملا نمر عالفلا نم

 نكسسمل |وا ب اهذلا نم مهو ةعلقل امنيه نر طملاو فوم ىف
 أردوداتفا سوهرد «لاغم ناز ناثا ل

 تعفو مس:لاولافملا لاذ نم مج ولف مرجال مههتم مها ضلال (ىدعملا) «لابخ ىوك
 «ثسربت ا درد عنم بز ىبغر لى م لافتا كو تاطلاَوءشالاو سو لا رىوولا ف

 ليم مهب ولت فر هظو تنو عقو ةبسانما هذاعمت (ىئسعملا) يب تسجيزابارتآرسدياسدنمك
 تاؤتملفلا نم مثملا كلاذة فيم ورس باطن نا اسي قالا ذبهدس مهسفنأ ىف ئلئاقةبغرر
 ندم د درك ونعزك تسك ل ىم اهنب وو نعريذفلا بم سو لوذعلا ةةطاخو روصلا

 .ةالثاطللادالرأ عانتما مدع نم بهتالو (ىنملا) م عنماب صب رحناسنالا هكنوح
 اهفيغرب وج ورلاو بلغت هنن عنم ىذف'باطبرب عنمأل ىأ اهننم ع ونمملانمنوكي نم
 صي رسناسأالا لسير هبلعهّللا لس هوذا اذهب ريشي عيمطلابعئمام صب رحناسنالا ناك

 (ىنلا) هب دش شب ره ىره لمار وسخ ه د ضبغبت 3
 هتعاوضرعاوئنلا لاذاوشغدر ارعنس انت نعاوعنماذافا طيغبتراس تلا لهأ ىلع ىسهل ا

 اموت ىوغي نب زا سبل ىونشم عن ىلعاشب رت وهلا لهأ ىلع عالاراسسو هويثتجاو
 اريثك امر «ىوغب ىبلا اذهبي سدعن (ىهملا) يي ريبخ يلق ءىدهيني را مه و ريثك
 لقا لولو نزوللريبخو ريثكس.فلالاتةذخلاريبخ ابان «ىدعىمولا اذ هببساضإأ
 الاب لصبامواره كسسدب ىدهي واربثك هب رضب ىسبنلا ىلع لهشملا نآرغلا نح ىف ىلاعن هقا



 | قم (ىنملا) ماوه تماح قمازدموزب ه انش ماه فزادءرك أ كج
 لسا ىف "ىلا ناكف ىوسهلا تامامح' "تلا لاذ نصرغمي لب فراعلا ماسلا "ىلا نمرسغنب

 هرغنال د شرما ىلولا دايسلابصقب ةيسناو ةفراعم ل ىذملا مالا نام دايصلا بسك

 بلغلاوح ورلابا وعقلي وءرأث ةودفراهموءراعشأ بسشيذلتسي رهداشرأمظس ىلع قت
 ءداشرامطسوعلزنيالورفشإ دشرملا اشر بسغب ةفرامم سيل ىذلام الاذوكلو

 هى ذو ىرخ أ: مص هينأبألو هنع ىستملا مرش

 ةئاملعبفن ناطلسللن اطاا دال وأ لاقدعب ( ىلا منت

 را فانا دركدورو ىم ثعهتئانوةدمنانمللاو اندم ىلهرودنو ثنو ةم دخن
 ثنا ةننلا نال الم نءام>وب هر نالو(ىنعلا) وننا_حازا تلفه دابر فك
 و اتتسانلباط ىم ةصصنلا انلا تنسح | كنانارفكن وكس
 مهداقعا نمىلاعت اهيدسنو هانكتسالا نكلاولااماولاةوإو (ىغلا) جياد ناشيازادب

 هييبحل لاقهقانالهثلا" اثنا اولوشب موا ماو رتغاو مهسفنأ ىلم او دمتعا مماغا اعل مْ

 مهاضل هورك ذوهللا اوهسراوتتكولم لا»اشبنأالا امهات :لعان ىف

 ١ىواثمى ادت اردد شمتفك هاى م مكر اتا ارك هذا ىرشم ناطيلاركم نما

 ىوتللا»ادشاف الرةمراس فعاضتلآ أكوا مزجلارءاننتسالاورك ذا اذهو(ىنعملا)

 نسح أوه نال علك كائتافا رك آول عضومو ة. راماو ناطاسلا ةباكح ىف
 5 زيت سمرا باتكد سإل ىء
 قري انك ةثام لح ىف كاك نأ (ىنعلا)

 | نمرمأكهنحتاجر دشم ناك "ولو ماسالا الا رش عرمشلا ماكحأ ناسي زارغلا ل وزن هدوصتملا
 اناللبغلاو بار ايغوه سيل ةهج ةثال دصةلار هجوتلا ناك لاو مكمل اورارسسألا
 ةثام ناكم ىف دجواذا اذك بارهم و ةةبغلاربغ دسق ف نركبالو |هار قم ؛ليللا ىف ةلبمتل بلاط
 (دىونشم كام هللا ىلا ةيانالاو ةعااطلا اهنمدو مهلا نوكيال ةيدمجلا بتكلان ,مباتك
 (ينسعلا) ب تساهنأدشلب زا ليس ناراز« نبا « ثسا .لب شماخعارقرط نال

 بهيفةرخآلا ثبب ىأ دحاو تيب وهو ىلابعت هماىلاءلصت ىهتنمو صلخت قرطلا لهل

 ىلا قيرطل !ىوق- ىلم ىلا هلل اهسلخيو اعجب م قراطلا عبو أل لاو للملا لهآ لاوحأ
 اينفلك ىوه ىل_ءةيهولالا ةبنازم ىلا ع.حرياهممسو اهم ةتسم ىئ المنا ساغنأ دع هللا
 دج اولا تيبلا نم دارملا نوكم قاشلا ىبعملا اذه ىلعو رومالاريست هللاىل الأ ةوقو نورمضخم
 ىلع ةدحاو ةبح نمتتبنا :هدعتم لب انسك لثما ىةةلنخملافئاوطل اءذهو ةيضولالا رت رسع



 !ىهرو :-عمج (ناونصإ ىل م
 مدح ررك ذل ىاءابلاوأبفانو تانملا ىأءانثاب( ىقفن)ة درغنم(داوصرعشو)
 مل ,هدص [مندررخ نوك هوك 3 ىو ىلاعت هللا نمضيفل ا ذخ أت اهلج ئيلال>

 أ رابتعالا قامنالو كا ًأمالجو ةءوذنم لك [مفولأ ةثام(ىنعملا) م رابتعاردنا
 م مام هجن تادردلا دش درس ه ماسقون تشكر يسدوح ب زلط ىو دجاو

 الفام امل ني مخ نا كلذ درو اقلابدحار ماعط نم متعبش لن ال دبر ي نما (ىعلا)
 4 ةديدنارازعدصارويك « اويل وحازت ستار إو 0 اهيدحاو ىلا لع
 مرج ال لوا ا دئازعوماو ةعاسجلا تنك كن الثا مامط فولأ + رم دسعو (ىعاا)

 فولأ تيأريش بست اماو مامط فرلأ اد+اولم اعط تبأر ل
 « لمن مهفرو هتودابيبطزو ه زينك نآ ماقسزل دوب هتثك 9 ىم ادحاوام ا. ماعم
 ءايملالازهانلثو اهش مانيب وذي راملا كت ءامس ىمانلةىرتملا ادن ا فو (ىنسملا)
 ب ساومصه نابي ط ناك 9 ىم هاك الارث ن مناك م-هرو هقراهش رم جال نع
 را نم ال ثلا سرفلاك ءابملالا «الؤه تال ( ىلا: راوسزا دومه ف ورفاغ « رادع
 يامشماك 000 مرغل ىلع مك افلا بايت رن م هابي هنالو نولذاغ اهلدوممالىأ اها
 مهفامدنالامطلاو (ىنسعملا) م«باك لي ربغز' جورج ناشمع ه ماكل عرفا مخرب

 نم ح ورش مهرغط ىأ ةلمسهملا نيل امض
 !ماكلاو ملا فقر كل

 0 م ا
 مهراغا ا ورهاطورئأتم ىملالا هفرمست برش, مهغامدتالاطسار هث«ةسحالب و زفاف املع

 فرصتءسرامالبزم !الوراذع البس النا سرغلا عض لب وقل اةرثك نمةحورع

 « ماكل نزاع لا هركرس تس ١ ىرتثم لاهتبالاوع رف ىلطئه بيلا اوهجونيل
 داعملا لهم نم مهلربخالن يذلا "ابطالا لن لوو (ىنعملا )ع ماكتسو دراو دضبإ

 بناجلا اذهلةراثو بناملا اذا ةراتانسؤر نارودىنمإب .ماسبلا قطو مسلس رو وم
 ا ارلاسرافلا ىأ ماكتسو لا فرم فب رصةريغ نموه سباوانرابتخا مامزب وه شبا
 |زهلا اذكىرهاط بس ماسألاو بك ارلا نم بناج لكل اشباباواشباهذىئدي سرفلا ىلع
 نآرنآدوم لك ههدشاجاب: ىو لكفاأ "2 ىم ىلاعن هللا نمقيا .راجلا ةماعموفاولا

 ىراخ



 م
 لج الناتسلابنا انعن ىخاووغراواوركشني ا قو (ىنلا) يهدي ىراع
 ىل:انشالا ل دبترريغتاوأر ءابهلالا ىنعي انلاكوشر اسدرولا كاذوانل ىؤر درولا كاذدرولا
 بيسملاوهجوتبلو بابسسالا نع اوضرعي مو امل عن اصل اباورقأو نرهتثب امل فلاح أياما
 دبركيماك ام ى ولكرب و درخزا دن وكك فنيا ناشويغ »قم السلا قاوقبف بابسالا
 نمو ملح ىلع برضي نءل فعلا نماولومي نا لالا اذههءابلالا كلن سيلو (ىنعملا) هي دكت
 ةمزلار ءانعلارءالبلا تاو سراح ىأو سران”“ىأوهسراشلار ةمكنا او ةمطللااسباقر و
 ةدنب دانت نابيبطل نه ىوشم اولقعتي لو باقرلا كلامو بابسالا بدسم هنالدثم ةٌعشملاو
 بيسلا يبولغماو راساذكءابطالا كئر(ىدملا) يي بح ناوزي ركمردنادششكو بيس
 نهاركم نويومحلاءابملالا ى_عيمت دهاشم نمو هشع بروست قل امكئاركمف
 .ابسالا, اوقلعتو بيسملا اوكرث منا هوب باب سالاب ريطوب رم
 لبطسا ىف تطيرشا لاا ىف (ىنعلا) يب رخواكم اقم رد ىلب زاب .ه رثواكى بط هردىدشي
 تسيك انقودتك م راو هتفخن لئاغت دش ابىرخزا ف ىو ارامح هماقم فدحت ارك ذاررأا
 نأ ىحةثامهار برام نم نوكيمئاتلاك لهافلاو لفاغتلا (ىنعملا هب راكبفع نك
 نركب الو ذفاروثلا نال يخل اراكدل زها ثوكب نك فشل لو: ن أب سس فتالو بلطنالا

 اذاوصحر رجلا شل ارثكملا ىدكأ دك نات بارمو ل دبم ل ب بال دبس
 وادري تبن م تسيك ان جوا فكس لخ و ىرشم هتمثامأ طفت هنالخرمملا
 0 ىفارهاط سيل ل دولا لاذو نوكيييربكل كي) امه لدن لو (ىنعملا) «تسيك الفا
 م كلكم الاوت اعوأ كل الثالا ىلا بو -ةموهف تاكو لو

 ءوس هه دينار تساريىبو هرم 9 ىعشملا رج كاك

 ناس تيعسولو (ىدلا)
 / اذهل ف.ةاماداو
 /أ مركسسم ىلءاند.س اتا ذواو كيم

 ميسضنان.ديرئام فالغر ملل نال سانلا نيعأ نع ايضذعال الامل
 كنالميازملا مسقبا تفرع هتع لاى

 هدودىدوسيف ردو ىم كن زعتضغنأناري



 ذهل
 ءارئالعئاسا البال دم سيل*ابشالا بلغتو بابسالا نا لهف'لر طا ىلع أت مةلامملا هذهو
 رب ىدركن نع دارج سب ه بردركت دأ يه يدوس ب سردإلا ىرتشم
 'ىالذ ببسلا ىلدا رمال, كلما نيداعلا
 اعتلى لا تدحرو نم ضرعت يش ىالغ ةلدارلةليصر نكي بيسل ال وصح نا اريك
 به دشنا,ر مهب -كمنازناركي دو دش نانا خوش ب سكمزلا سك "سول ىو هبله تاكو فو
 بركلا بي رغلاواننامواناطلسز اص بسكسماو بسكسلا ب # سانلا نمريثك' (ىنمملا)
 سكس ىوتثم ىلاعل فاوهزثؤ ورث هريغ ن كلل ادا مذ فش واني هراس بسكلاو
 راس ساستلا نمرمثك (ىنملا] انز :ةءزا سكس دش نو رات ناز دقمزا

 ناك ولوا سو .متوانوي د.ءاسقلا لكسنو دق نمر اصريثكو هنامزذو رظ* .امنلا حاكنو دع نم

 مكىربهاكمت م. دورخ مدوجا دوكابمس سبط ىوتما تف له ملكك رو بسلا
 راجل بن ذكي سلا نا لعاناذكل انمالاواياضْلاءذع تناك اذان( ىنهلا) هي دونر تب تك
 هيلع دقعبو يكس لا ذاق د>او لاح ىلع ر تسال ب نالسا كلا ف ةراتر بناحلا اذواةرانرودب

 روف ىع نمحالاو ىو الاوت
 و ب,١١ تكس ناو (ىنلا)

 | الدار زصحولو هيام دس
 اسوم اهنمهتلا كلظذح هللا تعصتع

 رزلاووزلا اذه (ىنملا) ردت امن
 ذر _طارمغملايدلاىأ اروثرازنمرامحلا ىري ردقتلاو ردقلا اًدهدال

 أ :سكمل [و ايلكهكب ري ىملالا ءاضغلا نا
 اذالقاغلا نا !لماعلاو لفاسغلانيب نر هااو*اطعىباات راكمالاو لاوحب الاو. ,لوملا لوو
 ىنبمشيبلا اذهل عقب امىرداام لوغي لتاعل اعيسأ اذا اراذكر م اواذكرعف !لوبعبصأ

 هعضوم طرورامحلا دخانرخ اة ب هذو ناكس ل طا براحه ف اظ فو د داكهنا ياك ىلع

 ناكمىأ نسزغنعلا اهو ىزامح .ذ ل مترا ءلاتكزتما!ىأرف قف اط فوسلا عما .رئازنع

 :«داقتءالاهذاوماذ هناك اة الراجح هءارتىذفازنعلا انه صالاهل لا ةفهضوعىفأ
 'اطسقو لا نانّلاءاشقب وهب هبه ذم ىضتة دوه سيلا عمتبكسو هرامح
 |! نار ورسم مدع ابشال يجدوا اة ءايسشالا ناب

 هاللي ىرم /ةرصشلا ناو: آرلا فهسفن ىريصضُلا نابارهتحاو| -أرزملا اوركناو لابو
 تنم ش مشح كن 1و ىو لاذ ءارالة يتحلل نالايخلا نم هيشأ و ةدوكستم
 تايبترا ىذلا كانو (ىنعلا]« تساي شمشح ر وردا وحاز « تسزبك جاك
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 ىلا

 ازنمر املا هئيعىف ناك لوحلا بمس هبلق نك الفاعوايو ناك لر ىلا هن هقاركمو غصن هنبع
 نما وف لاردالاو لمعلا ىف ناك ولر. ايرث رنع هعئمو هتريصو ريسنهللا طن رنمنأث

 مما لوب وغثلا وعدي نأكدنا سو هيلع لا لس ىلا نعدرو اذهلو ازنعراها ىرب وح
 ايراسمادوبّرح بل ةمدوجإل ىونشم ىعاك ءابشالا نر أوالملابلملالانرأو امس قماانرأ

 راسنالاوبولغلا كلترا اسنألا بلم قل انك ان (ىنلا) ) «ايراكفاو لدشلا دركبتك ٠

 راسمألاو واقل بلغم ب لوي سو هياع هللا له لوسرلا نأكا ذملو هرمغ اهلين
 لم امى عىل نصرك الاو بوله !فرصصماب لوفي ووعدب ناكر ث

 انيبرتبلاىر[ىنعملا) ]« في رن ىيبةن دوتارماد « فيطل ىن
 تينالقوكىعلالابيلغتلاو يبا فير هتلازثأ نما دهر

 ةيح ايندلا وق يح يمل لانرجتلا نعلم ومسفن دية ىلا يفز كلما
 بيلقت تسين طط غتنيا ف ىمةئبطخ لكسأ راين دلابحو بالك

 :ر قت اهل اكتم تنكولوطط#ةنب سيلا ذه(ىنعملا) «تساعل اهتذي
 ءايشالا ىلاست قابيل” سد سنرظنل !كبازتالاه ربه ايشالا ق ثا ىلع فخاوىلامت لب

 0 أهل تلال مال ملم ىمرك وكت نا زئانطلانأ 50

 ايحخيربوأ ىكدلمج 0
0 : 

 تدان ىلانبخ مهو لايخنابس كدب وكىسراؤ يت لايخامادقتعي و ريغالا

 لمي هنفامحنمةرم هبلاو رصبلاميدع وكل قفاط_فوسلا الاذو( (ىنعملا] لاى مش

 سرسلتا اذه ؤرظنلانعماةلابخ كلاضيأ الاخ“ اا ذا ديو
 ةم-كلرهظبلا

 مم و يو كا ةراولنيع

 همهنآر دار هنع عولمبةعلق نآىوس سب «نديوخ تسنادنم دنت دبىود

 مك نأيرلا«ماول سوفنارنا كيا دنتفكى و ديدانقا اليها رداتةدامابري ز

 اذه م ريعلابا |باصص] ىلا ام لفعنوا ععسفانك ولن اعشي ودنأب رك دنتغك م

 ئكدنبامو تبي .عيمام ىلع صير ناسنالا مكح ىلع ةعلقلا كاناناطللادالو أ باهذنأ- |
 كان : رآااوارعأ هتديرخ تنال هدشب وندبىو> « نكيلو ميدومت شيوخ



 مسهاباتاولو ىنهيؤفانلا مدامللا !لوبقو ءارتشا فرعبإل ميلا عبط نكلا انا
 هدعتاولمعيملو مح او دؤي ل نكسل ايندهلا ةعاق ىلا باهذلا نعم هعئموهدالوأ مصن غلاب
 ةفمل اور وصا!تاذ :هلفلابنامحلاوءرس!ناطل لا دالوأ لاقاذاسهلو «البلاو اوموذ
 رئي اوعتر تاهركرثو مولج أ تح موبأ مئاستلجارعشوو اهنم يموذمملا لوقعلا
 انك و لنيمدانر نيك مهنوكةلاحاهوباجأخ ذل مكن يأ ةءالا سوفننا مهل تلااقو»«البلا
 نع مهل! دهيق ىاريهلا باصمالامصسق انريعسلا باصصأ انكم .لذمتوأ عممتا

 نكيزادتر « ىنب رفتآدرا نداء نضمن ءاهج ىرشمكأللاةروس و ةآلاوهلا ةحر

 ةملقأا اج التاطلسلا دالوأ مهو قيرفلا لاذ .ءالمالكتلا اذه( .(ىنملا] يوي وزد

 نرريبناسلخمشل,وطزا و ددز ىهممدنكت خر دربإو ىونكم !هلاورخاسر امي رطاوكسم
 ةيمزوأ ةلي و ن موانع ىلا ةر صم ىلع ممدقنأ اوب رضمسهنلك (ىندلا) ينك
 كدر وار دملقتاى ود ه ثم شيؤو عمزا ند شنرح ف ىمديحرلخاو راصدمصللا

 او راسة ملقلا نمناطلسلا موس أذ
 اورسأو دانملا سأاونأ ةملشلا

 يووزو يشل .٠

 روع لي راتبشرم ادئدما 9 رشم لما
 لياغااو ةمكملاو ةعصتلا مءاملا ىأ قلك يقهر وَ َماَرَكا ىف ءزوددش, لص مغر ىلع اوفا
 مفر ىلعو راسؤلاكو ه ىذا لفعلا ةميصناوكر ىنمي رالا ماوه بر ملظا اليألا فة دعنا

 ناردنا زو ىورو هلاناذتمللاى رن املا ثانرو سانلاسوهر ىوهأر

 ةئدحلا ةءلقل كانو (ىنعلا) هيرب -ىضي ورععر در

 «ىم ناسنالاهبشتربلا بناب باوبأ :فةورصأل
 باووالا نمو (ىعلا) رع دارو سح نوح ناز جب 1 5 وبوثلنررهاظ سد نوح
 ن1 ملا لثم ةمتو ةعارلاو نرللا بناج ىره ااا سما لئمد حاولك ةسملا

 رثلا فنأ



 عراة ملواو ريكي ائوغتو«ةراخزلثو رظاب ونا طل ل ادالوأ مهنيا باقلاوج داو
 | تبوشارتتيىدركنات «تسم شاب مكروص ى اسهدف نب زإ ىونثم لاقت ة عمل ىف
 تح انىراك_لاكنوكنالى تح ءاركسر وصلا هذه حدخإ نسكن ارناعإب(ىدلا) تسري
  نسحلاو تاجابنلاو حادق الاكل ثلا ىفاهتلج لاعلان ءىفر وسلا نان مائسالادباعو ماسالا

 ىوتشلا.ة:حدملاباهتو وسهيسش اذ هاو لوغعلا ةرمح بوس اهيف ةعوضوملا ةحالم او
 (ىدعلا) «تسينماجزا كا تساماج ردهدا نكبر وص ىاهحدتزا»
 لاذ نكماو بارشحدقلا جاج زف ناكو لو هنال فةونئالو روصاا حادفأ نع ضرعا لفاعاذ

 | بيب احلا ىف لادتالإو“انجا او لامماو نسسملاا نا دانأف حدمملا جاج زنم سبا بارسشاا

 هثمبام او ٍقااعتمقاىلاهجوتو اهم غرفا اارهاظمروصااو فادي ىباو ل ايمن اسما
 دب رتام يشي ١ فلات مأشلا ىف ىدلا دحر أ ١ىأرال ن بدلا سهم نان ىلاعت هتبح بارش

 اادارآو مهلا تاذارظنت الي ىالمد لاف سي هاجات تثطلا قرمغلا بال

 اك مكماج اينهدادسرترح « مم ا قرش المو لج قا

 أرمظمح دفا هوماحلادارأرفلاعت هئاوه !بامث ىطعم ىأ شم ٠داب هر شي دارأت

 (ىنملا) 6 ىوكيم دنك تروسررتت مدني لدئنممامدآ ف ىو ىلهتلا
 ىعىتلاكأ مدثكلاة روسو رشقلا رتل نكو هدب لدوه ىذلاىانممبلطأ مدك انا

  لوصولا بمسوه ىذه ا ىنادمصلا ىل خل او ىس لالا ىف, ك2ءلابلطلاو ةيئاسنالا ةروسلاة اثم

 نكيىمب ركبنا ىلع طافلالار هامل كرتاوةببرغلا ىناعملا مهل عسا اوة.ئدللارا ارسيالا ىلا

 ناأل(ىنعملا] م ليمنىامدنك تسلوزعمهكماد «ليلخر دشدركىبركنوجإل ىم
 مدايانهدارأف لوزعمربا! نا ليفناب لعا ىلا هللارعاي امتد زالت ل الر اسرغاولالمرلا

 ةقيقحا هئايلوأو هئاينأ فاسل ىلء مدكنبا ل« ىلاعنهقا نافيا فالا تايه

 ىريم باطتالو تبل ان هرسوهأ:هءانان حور د دئابسر باغلل طارش
 ف الب اجلاو «يلا ليما او مد لوبا بل !لام ىذا 0
 ىنانىارظا ةاوس ةالاىهتشموةرو ها اورشغلا اذه الرتاورب اك د لاهتشم نا ضرفألا

 نمدارل اناذةةوزعنربا ةروضنا معا ام ةريلغم لامرلا تنال هناتهفملا مو بالا طاارانأ
 اعمفرب ريغ نم قة فا اطع|ىلءاردأت تا ناك اذانح ورا توفو



 عيد
 قارظن لي ةروصلا ىلار ظني ال فراعلاةربالب "1 ذغوانوق بلغلاو ح و رلا ىطعي نا ىلمرداغلا

 دودْثسدازتت ةزكنانمجه ه. دوجو ردنا تروصىب زا تروصإ ىوتثم ةغيقحلا |
 ىسملالاملاهلاوهوةروصاليوم يذلا اعلا نمرلاعلا اذه ىلا دوجولا ىف أن :هروصلا (ينعللا)
 نامالانآ كف ناخ فادقو رانا نماذك اهلروظملاو !م.ىقآلاوههللانال ةروصظرابتعا الف

 نينالكم.قيلبالامع هناا 4 :روصالىذلاروصلل ةيسملاب ةرو كلا اذكى الكر انلل ةبسسنلاب
 لامجلاو نسحاو ر وصلا هذسه نان ئيئالكم هال امم ةيسنل ام ىروصلا بيبان !نسسحو

 .ينابهتوج و لاصتر درو سب بيع نرتك قل ىورا نم در نام دككايلاو

ْ 

 ىذلاالاةنكل(ىنملا) عيتلكىزاتل 1 دوكدصءداز وم قروض تدرا
 | لامع «ةاشمل نسم هنلاناذ ةباهالب ةمار وربح ضخم كلةروصلا نع هزتمو ةتروسأل

 نم داوذف 1عوب ةثامر هام لاو نو زف, نوكيف تانوكملاو نوكلا نمربخ 4نوكيإل ٌبيمحع
 نام ناجو ىمهدفإب اه-دىس دزه ىونلم !اوذإآلا ىلا عانصالمشا نان ب1 الىذلا
 5 راذكا اهرهظب ردوا ل امقأيو د (ىندلا) يب سدارؤسمودزاس

 : ! لعد بولا دجومو جو رلا
 ناسنالابلثىلاذكأ 0 ) 6 لابدخ نول كت .٠ لاسوررسعزالدردتك

 ويوم موب لا
 مهن عميق لامحلاو نه لابرو لا و رلاب

 | رثؤم نياهام عبه» ىم تالابخ عازنأ 4 ضرعيبنسلا اذميوامب ارغب
 نينالا هيشي هورؤلارثالاادبآ يشي هو (ىنجملا) يب ررضاب هر كاناي دام عيه م رثااب
 ةرؤملا تالابملا عاونا هبشيالرثأ نينالاو ح ايسلاورئؤ مفاتااو ررشلا نانورضلإ وللا 1و
 ير اربع الوغبءاك قب .ارهشا :ىزاجؤمىأةحوتلاب حايسلارعي ميجا

 5 (ىنلا) 7 داتسببأ
 حابس !نارآ: ايةروس 4 ىذا "اكبلا عم نوكر غب مرج ل ديالررشل انال رشا !لسجا

 |نياوط وتتم رابن الااذذهب ررشالدبال ءاناق ا ذسهاو 4ةروصالرريضلاو ع ومس هاكباإو
 ناك ولولا تساي (ىنسعلا) .يلخلادهجار يهتم - و لدتسىاتسمب الرسل
 ةعاشٍلا ليث ةفاطىألتلا دهج مهفتلالجالا ليج هلا هت هجو نم قي ةيفزكالادفإ

 نأ



 هللا

 ةروساولةحوتلا انفو فلئلاوررضلارثوملاو .ايسصلاو ةحؤنل (رئالا انلم مد شتا فنان

 لئلا لهل داب نآلاةلآ الو ديالب هوكر وةروماهاراثآلانركر4:روسالر رضااو

 الاذأ اذانةروضلاىف هكر رشلارثك أ نارابتعانقئالرب غهجو نم صوسللا اذهل

 هنايثانلا الو ديالب بلقلا قروب ررغل اامأ قئالرمغ ثلا اذههحولا اذه نمو ىريررشلا

 ةفاطرادغم اذسغو بلاطلا مهفن :لجالةليملاو ام الن وكيرابتتعالا اذ حايسلاوةحوتلا ||

 (ىنملا) م ىتل آو ساوحايدب وزبنت ه قيوم هراكن تروس عنسإل ىرشءهرذعانريقفلا

 نونا لدب ةضسن ىفو رس بتكيو .نرنلا 0 لا
 ساوحل ايثدبلا ت

 ىبوتكموه كرس وصلا نمدشقتر هعرزئىذلا ىهلالاعثصل ا 1
 ةيرنعلاةر وصلا ثناكن أن :ميقلاو نسحلاب قأناخانةر وصلا ئ دادعتسقفوءاشفلا حول
 و دوخ فوري تآدسشا,تروصءحانإ» ىء سكملاب و انسح همست نأ ةئسح

 قو ىفع حبتلاو نم اب مسجلا أت نركست ةروس ىأ ابمع (ىنعاا) جيدبو: ءردار مسج

 ىلء تدبلابق آبو *اشقاا حولي اهتك مدع: ارو -قلحلاا بول ير هظب هللاتانةروصا

 مدوشربا هدويتلهمثيوسهدوب رك 1 ةروس ل ىمةرو سلا كن
 همدخعو هبلعىثب وهتنما دمعفارك ام بمن تناكاذا ةرو ملا الثم (يسملا)

 دوبى حر تروسإل ىو اراسةرورشلاتز هلا ثناك اذاو هيلا يمي وهبهو
 ناو نالابنوكي محر ةروس تناك ياو (ىدملا):: هوي دوب ىتخز ترو

 ىأنالآ كيرلا ةروس نعم ةمععملا اهلنا نوكسو ةهمقل اىأزلا م .:مخزتروس تناك
 ةفصناسنالا فأ اذا ىسعي'ةلارو كلا داو نعمة مك ةفسدالابلاو اع

 اك ابنوكيرلالاةروسهلأ !ذاوءافااور كنللا دسج او ناسنالا مسج

 يم || 6 ربس دريكد وبىربت تروس «ر غسدربكد وبكر عت تروس إو ى اعرضتمو
 هستباسرو ةروس تناك ارارغسنأسنالا مسجّل -ةدليةروص

 30 لاس برذا-يالارثأتو ةدلب ةروس ىل امتهللا البث نمد بلق ىلا أ نالوغيإ
 تريشع دويناب و ترو سوف 5 سرت مسح ا هباقرتأ أنو مم.ةروس هبلق ىلا ىف أ تار دلبلا

 كاعت هلال بقنمهنتأىتلاةروسلا كلو (ىنعملا] يدنك تلخدوبى يف تروم « دك

 تنأك تاو ءافصااو قوذلا ىف ناكو :رشعلا ««-> لعف سماح :روص ثناكن ام. هيلقرثأتو

 تروصإل ىو سانلا نع لازتسع الاوةولما لعف هبلق ف ترثأو بيغلل + ونم ةروصلا كان
 ةرر تناك ناو (ىسملا) مي بصغن دزآىروو زاب ت دو « ب ىو دراجات
 بصغو مل ىنعم ىرووزاب هرو د تدك او ب كلا بناب هيتأ ةروصلا» 1
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 نيو ىم رثزا !لعرثالايىلالدتسالا فب رطاذهو بضغلا لاء. تن سانل !لاومأ
 نوكياذمو (ىسماا) مدرك هنركلايشزالعتئعاد « وريد ثاباهزادئاودحز
 | ضرأ ىل هللا هعرزام لك لوب هنأك اعوباعؤبعوننملا ل ابنا ىعاود ن ءسايقلاو دا نءاجراخ
 را دقمىلع ههمج هيف ناك حرف ”ىأهلايخ حول هرّرحام لكو هنهذف هرب ونا لا باق
 اموقءداتسيا ماب بلربإل ىونشم راكسنالا ةروصل ل اهنا عئانسوتاداعو بهاذمو نإ دأ ةباجئالب (ىنملا) ياهشلاتروسلل بج ه امشي واهشيك تباع ىلإ ىم هدو
 اوفترناسح مونعطسلا بناجر فرط ىلع( ىلا ع« شا هياسديبنيدفبباركي رهو شوخ
 ترومإو ىو ةنتو افتمو:د دمتم ضرالا ىلع مولالط ىرث هراقنا مهمدحاو لك ل جرلا ىلع
 | ىلاملاركشلاةروسا ذك( ىنملا) هب يدب ذكرارب يأ -نوج ل عزا « ديم ماب رت سركف
 يندب رهأ ناكرالا ىلم هل ل شم لمعلا كاذ نكل ةفقاوحورلا .ىل_ءمكسحلا ديلا

 لامعفالاو لامعالا ها الاو ناكرالا ذه ىل_عو يطسلا ىلع نيةقارلا عومت اك يركملا 1

 | لمملا مد_هادجاوو «سفنل ا بيغمنوكي تاهل :ن-1بناحورلا حت نم ىسوأالا بحلا بارش ادق رود سلجم ىأ مزيل ىكؤتالقلاو (ىدلا وضح وأ
 ةيحموتومتلاو ريكلا نم ص ال_هللاةيئاسورلاةين اح رئاراكنالاو روسلا دا :ىناعي
 هراظننركيالاد مب و شاعم ل ةعالبهقلاةبحت رك لاو ىلا عت هللا ىوسأم
 عامج الا ةروسف لمعلا هب وب لازئالار عا ةرلا تقوهتدئانامدهعامجو ةأرملاو, ,لحرلا ةبعالمةروس (ىنلا) م عانرتقوئثو بش مدلل ٠ عاجوبءاوشزودرمتروسإ»
 | ضء.اذكر هاظ هرثآو رونو طع ناكف هرثأ ل فعلا ة بوي غو قوألا اذ هرةريم
 شو مئات معن تاكل الن :رثؤ .ورو:مو فما نيأرثالا

 21 ل ىلاعتهقابرتو
 ,رومت[فاصءردإو رشم رخآل ايتو
 او برحلا سيف عأ فاض !ىف (ىئسعملا)



 باكا ةباّكك امهترو دواء مسملا ل يلعتوةسردملا الكسح (ىممل 1) «ىل تشك دش زيلعتو هسردمإو ىم رفطلا+.ىنعأةروصلا م دسع
 نالقي وطب تر اسروسلا كين زعلا رو سلا ءذهتا ال ةسردملا مام هتءارفوهتعلاطمو
 نوحروص نبا كم روصلا كفن وطنا لعل !لصح اذان معلا ةصئتلاار روصلا ثن نمدارلا
 ادع تناك اساروسلا هذهو (ىنلا) مدنتمعت حاس قنردارج سه دئثرو لك دنس
 ةءمدخ نولغت شي و ةمعنل ا بح اسيفن ىف نرفخيئث ىالروصلا | ءدهدعن ةرودصلا ن 2
 عسيج نا عم ىلاعت هق نيذاتلاةب ره اطر ءابشالا وئام ركنا فاط_فةوسلاك هريغةءاطو
 تابعو دوجوترؤس يفز درادروص نبا كم ةربظنال ى نها هللا نمت دجو روصلا انه
 ىلع 4ةروسالىذلا هلا نمتدجو روصلا «ذهن اذ (ىنعملا) يدوب ششي ون دجومري سب
 ناني كسحملازب زعلاوهالاهلاالء اش فيكم اسر الا ىف مكرّوصي ىذلاوه ىلا عت هلوةىرفل
 ىألف دوم ىلا ةرورض ج انج هسفن دجوينا هيلع لاحم نكمملاو تاكمملا مهتادوجولل
 ىوتثم راكنالاو ةفلاخخلا ءذهنوكسصتاموءدستو هذل اختر اهدجومركسنتروسلا م
 اذلهسفتو (يعللا) 6 واراكن بادوخ سكعريغتسينو واراكنارو هل ديايو زادوخإو

 سكر كنملا هوجو ى دوجر لا راك نال امن يل اراكذالا قلاخ لاق ءاك سكملاريغراكلاو لمقلا نم عونلا هر وصلا نركب الر ى اتقن رمروملتلا دمساهراكنارهو روسلاكاتراك
 راكسالا اذه مف هئدارار هلعل فارم ىلاتعت هدانا هماخو هرثأو ىلا تقلا قلعت داصحا
 فقسو راويد ثروس» ىو هندإرار يلإءتدلجعو سك د أ لكدوحو ىف :وجولارارخالاو
 ابنا لم ادْشَمسو هطئاح ةروس نام لكلفاعا (ىملأ] ينادرامعسةشإ دلاقياس ناكمرعأ

 كنسي ,.رلكتتا لحردما دو هجرك 9 ىم هلطو رامعا ار ءان
 بش خالررع كانه نكيول طفاحلا ابل ربو شتر هراكتفا لحيوتتو رامعملا ينعي رهاظب سيل نللاو ب شلناو رطعاراكنفالأل حم ئه شناكو لو :(ىنملا] يب راكش شخ بوحو
 |رخخآللا ىلع نم لكعضوررك ذام بين نروصنلااو ركل لاذ حن نكسلا ةرهاظ ةشبلالو
 أواتسدردلاثررص ٠ تسنرو-يبسديفي لطم ءامو ىوتشم معاناه تاع اذاذ اهيترنو
 ةروصالو لكشمل سيو ةروصالب .نملطلل لعافملا لاذ ةميشح (ىتعملا) يتسنل نوح
 مك اتروصوتآكك و رشم أ !لثم تردد ىف ةروصااو ىيفاه-جالو مسج سيفو
 لكشا ار ةروصلا نعوزنملا لاذ ةراةران (ىتسعلا) مركز ادياتو راردوص رم ٠ مدع
 ىو لاتاذهلوا ارثاواددمهنردتو هلكرهلاجروس نم ذخأ ل دعت ىلا لب اهلل نصه جو كرب ةرانةياب لا هتعنص جوى أ اهجو روصلل ىري همرك نمو مدغلا نك ماروس رب همركن م
 لك نم لسع تح (ىنملا) يقر دتو لاسجزاولاكزا « قروسرهوزادربك ددمات ف
 (000 3 3 ك7 سسك

 لستم شنادبذوج « ىر ىاجت روصو,
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 معا وا وارثأ ىلاعت تاغسنمذهنأب وةرهغلا نمو ل امها نمو لاكسلا نماضرفواد دمةروص
 نابي وح تروصوف زال ىوتثم تافصلا ليج هقل نمت ديما لا كلنا نم

 ةرو ملا نم هزخلا .كلاماغلادعب (ىملا] يوب ولنرر هدكرب
 ا 3
 .٠ لاكر كيد و روسزاقروسإل ىوشم بابسالاى هج

 اهاطع أو الاكوالا_حروصلا عم هللا ىطعأ الب :(ىعلا) م لالش نيه
 ا يم 00 0

 ضرع ئمىال 4ةفرعمالن م ,ءايدعب ل اعت هقاوه ىوتعلا 0 ىقيقملا 0

 هدنب رو -نر> إف ىو ءارغنلامتنأو ىذغلاهقاو ىلاصن ةوق معن أرختآجانحح ىلع
 هلل ادعروسلا تناك امل ( (ىنعملا) وجيش يدشتب ثروصوبم نأل .. ركمتادز رب دس
 اروسلاءذم تاعال ني الولاضلا ملغتالا
 هللا نا نظتالو ىلا متهنلا ىلع :١ 2 هللا تاوهلاو

 نالت دئازيفاكسلا ريصبلا عبمسلاو هيك دك سبل لوغي ىلاعتههانان ةسوس ةروسهل
 نكمسم: لو تامودغلا قربك الا ميشلا يف نيلالإاىفا نكمل مالى اعنا
 قع مز قلع هللاناشي رشا تكا وق راتتالال تك سيل ناكل: دئازيفاكسلا
 نوكيف هتفص ىله مد[ لخهتلانارخآلا ث يدا ى#هماندانأو لماكلا ناسنالا ىأ هتبوس
 هللانامب وةيوسهلاةرو سلا نم ىلا عتهظاهزنب يذلاره لماكل او ةخ ا !ةروسلا نمدارملا

 ٠ شب رخىانفاردر رجع رضاردإ# ىرشم لامتراشأ اذهلو هةروسالو ةلكشالا
 نم هزغم<الءيدشتلا ىف هبلطت الىلاهتقاتبلط نا (ىنعملا) يي شيب هديا روصزجركشتر رك

 هنالرؤ هتااوركسغلاب «لطتالو "ل دور ءانفاب و ع رضتل دست واط نكسلو»
 ملاعءارولرب الون اربط الالب ايلاوأ ةيهلاروصل اريغرو هتلاوركسنتاا مادة أيال
 ىمهولا الدوجو*انفاب و لالسملاوةزعلا ىذا لاسنالاو عشا الاتالايختاوروصلا|

 00 ا راوهاذ هورملاوللا زا

 اهرارسأرةقب رطلالاوحأ ىلا ل صنت ردا حسا رعةظالإالا نوكيا

 كلن كي) ناو (ىنملا) يي بوتردفيازون ناك قررص و هرفدرشتتروس ريغ دوإط ع
 كانك نا اذاسهايىنسعب نسمح أ تنأ البل ايف دونت ةروص قو ةداي زترو كلاوبغ نم
 ا تت ا

 ةدانا



 م 2.ةللاف 0 وداي رايتخاالب اهفاب عت: دلبةروص 0 ع
 ينعم سلا ىع روصلا عبج قلاش هئالةروصلا يدص وذو قر: دلبلا كلل لبص»
 ىلا بهذت ىعلاف دعب (ىنمعلا) يتابزوتسناكممغ ىئرخك « ناكمالاتكو د

 اذاال_ةنامزلاو ناك ارب ىسملالا شعل بيسو : و طسبلا نءل ماسلا تالذاكما ال
 قوذلاوةذالاتلاحلا ن

 ناكمالإلاءىاهلرو -الىذلا قوذا
 ىراتدؤمإ# ىو هراؤتأب كل لتيف ارم ءاثيع عدبال كالا طا لاعوهو نسملا] ١

 بولي دس ةروصالم (ىتءلا] يب ىو ريم شاىسئومىاربزا « كر ثواكإ
 0 الاذر< ال انو اهنايىلا |)

 (نمام) دوهةروس ف ىلا« هللا لاق الا سانا
 هر ةواهكدلامىأ ( .”رهالاز ||

 لدملا قير طىأ .ةثسم طارس ىلا هفرتتا) لذلاةاغ فكرا
 نيو ىوتثم يشل ل أ لاحدا فاو ركل عأ لاح حالما يمل .ضلاكنيلالج ىسهتنا

 مهضحب نكمل( ىنعلا) اءدركم كرست دل مارسة حرك
  ىمهوعاضأ سأرلا نكد ال سأ سأرلا ناكو لوهتغ

 سارلاذلاذ نكس( (ينماا) يك مدء ارز ىرسد ا ددهدى .٠ ا نائب
 بنل افي رل نمضيفلاو لضفل ا نم سأرلا ىلا بوسنلا ل دءلاوو مي ىلاضلا ءالوممادقا
 قلقنلا ىر وطلال! هلاو ىزاسجلادورعلا بنذلا نمو ىنمل!لاعو نيل دويعملا أ اراارافأ

 ىلا هتنم وب رط لك لوي هتاكبن:
 | تنكور لح ابلاىزامجنادوبسلا اومدخشو, مدخشو لةملا باج «وجو زعج مهضعب نكمل لاهل ا



 نم هولبع هللا نم *اطع مها الااو د رالءالا برلااوكرتو سأرئا اوعاش [ل سلا ىف
 دينك اسىأ (نسلا ىحاسااي)هتعابك اس فسوي روس ىلاعت هللا لاق للا مهدوبعم
 ةيواستمة ددعتم تش (نوف ةرغتم بابرأأ) عابالاىلء ديلا امهناضأف هسفىحاصاتوأ

 سنلا ىلاريشي فل مغلاةوىواشم ىمهتابلاغلا (راهقلا دحاولا هللا مأريخ) مادقألا |
 ايندلار ىوملا نسنوقرغتم بايرأ ةءب رشلا نصس ىف بلغلا فسري احا امنا ندبلاو
 | رسوابركيدموقو مدززبادادتادبأب ىرسز نا ى راهقلادحاولا هنلاءارمخن اطبشلاو
 ءاطملا د قتلا دوبحل اىأ سأرلا بنام هجونملا دولا كلاذ(نملا) يمك د ندرك
 | نم بنما بتاجوه ىلا اهو ىلاعت هللا نم اهلك نا لعب وباوثلاو ضيغلاون اح الاو:
 موقلاو ىندالا برااوهو بناقل بنام نءتاسحالاو ءاطعلا لاذع ل رششلاوةروسلا لهأ
 قل متت مهتم ب يس ىنمملا لاء سأرالو ل جرالباو قب ورأرئاو لجرلا !وبيغرخالا
 دئتف اي هج هجدش مكدكتوح إل ىمىلاعتهّلفاىلا نولساولا مهو قارختسالا ةبترمل اول سوو
 مهدوهش نيع نم ىنعمنا نيلساولا مولا ءالؤس نإ( يندملا] يدنتف ادثي لكىوسدنأ مكزا«

 مفتراو لكل بناجاوعر ساوحلا بناج ناي
 لوألا مك نا ىو لكلا عناصنم“

 /د' رأ نمدسحاولكو نيصلاناطلستنب شفنا روسااتاذ ةماةلارسنتف ناطللا
 هذه مهظنالنلثات مسسحتو مهصسقت تاسو ةئتنلافامئاووا ثوهدمراس ناطللا
 نضس نبال ىوتءاهل اكقوسولا كلرادتلالا مسحت ناك امو نوكش نملرشفنلاو ةروصا ا

 روك ذملامالكلا اذهر(ينملا) يب هوكشو ناب ديءقروص ٠ه هورك نادرا دننأباب |
 ةفرفلا ىأهو ركلا كادةسسةىف عربتنو هنمغ رغالف ةيهلالا فرامل اوهوةبابنئلسمتال
 لامجلاو ةمظملاو نسما ةعلقلا ث:ر ص ىف ةروصاو آر منان اطل ل ادالوأ مهو ةمامجلاو
 اذهب بد نكلةروملا نوم نس! ةروس ىسهلالا لاعلفاوأر مجاولو ىب رفلا كل اذو (ونلا) 6 قيعرصر ددتشر يزال « قب خذ دوب ديد ناز ريوخإط كم ةبهلاو
 هدكئيرحاثنوبفا كناز و ىم غب“ ف ارقرغو قبمعلار علا ىلاوبهذ ةروملاورثغتلا
 اطر سوسحم ساكلا نيملا لاه فن ال ةروصلاورثقتلا ١ 1ه نملك اويوشعلا مسهل :ىأ ساكلل يمل دونويخالا تال( نعل دات دوبفاو سوسحارساك هديسر

 'نويفالاو



 مهد

 نوكلاهلا تفتلب من ىلو نم لجأ ىأرعنا ىلبل نوتحمر ظنتورثولأ ف خمو روت منويفالاو
 له أ نالروصلا ىف :رثتملا ةلاحلا نويفالايدارأو ةبحلل بارشيلدوجو ساكن ا

 0 امةنوثملا افذمإ :ىتاةلاخلا اودهاثي لو ىلبلاو دهاشنامزلاكلاذ
 2141 اوةرهاط بفروصلا تاوذ

 0 هولا كنتم ةبحلا باريش يرشد ولالا ذا منك امضي ولو ىلبلا
 رش ىواثم لائاذهلو اذك تلعناهفةر وسلال فهلا ةغملا
 دالوا ىف اهراك تلعفر ملا ةغطاخةماقلاو ( (ىعلا) جالب ءاجرد ثتخادلا ارهسره .

 0 0 و ا

 ىوتمأما
 1 ولفت
 يم ثنآكو لو تخ ودنا ىلعاهل ينال ني مولعلا

 ىشن 1 هتعخو. ,نيكتستروصاراهب رت
 نم تلم ىتلا ةروصما مهقرحأ ةريثكل "رار (ينسلا)عتخور

 ةنو زومامانسأ اوعنطسا ةفلالل مل هل)االرقلإبهارأواران مسمب ولو مهيد ف تلعش اورحطا

 ةرخآلا ىف ممل تناك اهوقش م مهاب اجل ران مج ولف تمرن ةيوبحل روسو الاكشأو
 دوب نوكر كم د ءاظم ره قتلا هنتقا ع: وجو وب فاسو ركن لو ىوتشم ةدقوماران
 ةبئامو رلاةروصل اكنو نوكتيفيكن سحو حو رغيح اسةروبعل نوكستاسل (ىنسعملا)

 اذه ة,ذاجاواحورالوتلاةروصلا تناك اذا ىأرخآ اعوان لك ىف مدر اهتننق نوك
 باق ىيرتو رفملا دمنا: مرجال لال هاو قطناابتتأو حو رتاذ تناك انافيكترادغللا

 | شا نوج» ناكةازجت لدردتروس دع طل ىع لغعلاو نيدفاهبل نو
 دالرأ بلت تلهفاير لد علق ىفىعوا ةروصلا شع اشم (ىنعللا) مب نانسدنتامدركمم
 | كان ةبحص مم .واغ ىف ترأ ىنعبر درك و لاو سلا ن انسلا لمه ءاش ىذا ىملاطنا رش ناطلسلا
 | صرغل !ىعم وه ىذا تدي اخ نمش مرد_سص مسا شاملا كان نائبسلاريثأتك ةروصلا

 ديا تسد و عبو مهذب رهدير ايما شازو ىع برغعلاوةيلحا عملو صقملاو
 بيم نمرطمأ مهم دحاو لك ةئتفلاءلهاو أراد (ىندلا) ينمي ردىإتفكمو
 دوتكا قو ىمفيحاياولتو مهد اركرذ مهرس نءر باصبلا لم
 ةب ورع انعتم بيسان أرنآلا نحت (ىفملا) مي ديدن زاداددتكوسئامدتحب
 لاتوانيلم مسضأو امان اطمأ ةريظتالىذفا ناطللا الا ذمرجالالوأاءارن اطل لا نكلو
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 تاخد أريظنااو رءااديدثااو ريمكلابدنلا ىرهوملا لاتانصضفر بناقا'لاذاو,
 هنال لزالا ىف لاوح الا عييمجماعهئال رم انئالىذلا ناطل لا هاستعم ناكسف ىفنلا

 الكا لعايلوالاوءاينمالاو بلغااو جو رلاورملاةزتجناطا كادالوأو لكل !لمع ن اطاس
 اهروستاو نتي راواشب التان اوي رمي :.ال ما مهو وأو للادا هاون لكلا لقعرهظم

 بدسلاْ لاذ نمو(ىنعملا) © تامتايابزا دن دوكربشك «نازاتسراي_؛نحار ابننا ىم

 نأ انلاولاتو ىبقعلاو هوا ايلا نوانوربخأ مجالا لاعلا ذه قلخ ىنعرمثك قحءايبثالا ناك
 (ىنلا) يب راطموزرابنئريفرطزيوو راخاكز حدبو رنئرلكا ىدغال 1 ىم مدكا
 لو كارم هتدنيالاينالا ةءررم ف نآلا كور زتئدااىفاوهشلاو فاس ةالارذبلا لاذ
 نوريطت فرطاا اذهلو اول ةئيسةئيسعازحو لو ةيىنامن هللانال ةلوثلاالاهنمىتتحالو
 .رط ا ماك ىنعي اراطم هتمدودحت الذ
 لبهاصلاو قونازروضملا نمارثأنورتالو د را املا لانو يم ودا م1 لت هئمو
 تت اوجرخت (اوذفنت رأ ممطتانا سنالاو نط ارشءماي) ىلاعتهللالاترانلا تولخ دن |

 وح (تاطابالانوذشنال) زيهت أ (اويِفَمضرالاوثارمسلا) ىحاؤن (راطنأ
 مث كري ن مربي ٠ دهد ب راناكربنمزا 0 الح نيسهننا كلذ ىلع مك ةوخالو

 كاذامهسلا طلي ىتح انجب رطواعي را

 م 'الاياهت ىل كلاما ر دب ءرزداالالوو نَا اذ ليطعي ىتح ينم لمعلا
 طلرتح جامي رط التمع مم. ىيرو ةةيفملاو قحلا بنا ن'رمطلا تدرأ ناو ميش
 يسب اوفا ديرو ع ناةعلاو باذعلا نمو و دوصةملا قده بصي و ةيفم اب ناج

 م عتالو كابجاو لت النأ (ىلا) م تسدبب جاو تارخآى و وتمه و. تود
 كتفية-و لرسول حور نع رفاغثنأ لب ابجاو لا را -مالارخلوغاشبأ كدوحو
 ا ةابحاو تراصح ورلا كلتلوغتا أ ممالارخ

 الدوجومالو كي جاو لعئالث دوجولا بجاوىلا ب وسنمنانالا
 وو ولا وكر لعن« رجول ,كمانأو دو>ولا بحاو راصلرتَتاسوو ةغيشملا
 ىفانهمالع الام هتدارا ار طوب موجات هيانأو ىرارتءارمأوبىزاحيىدوجوو ىشالثملا ىفاغلاا
 الوةبح أصعب دحاوهلا هللا! ىوف ىلعووهالا هل لهتأ هللا ده .*ىوأل ىلء» ماوأ ثحت
 أرخ ردك ه تسود ينياهئاناتسوتواإل ىم دحأ ل ار هور شل وا



 عارصملا عقو تسون تكلي,

 .نمدوج ولا بحاو لاذ ىنعب ج ىاحلا ىفكلنا ىلع ضفاورخآلا فشلنا
 لل اانأ سيل ىزاسجماانأ ا
 نكح ىزاجلا دوجولا اذه ةهج نمتنأ:ىرايت» !سمأو ىمهودوجو ىزاسجلا كدوجو
 | ىئفتو الا او سالما ىلع فذتو فرمتو ىزا جا دوجولا ن مج رت مالار خا دوجولا
 3 أك دوجولا بحا دهاشتو دولا نكت

 كلو رتلعدوجولا ءانفا ةينرل تلسوو ةدماجلا ذاب رلاتيعسال ىأأ اج راشلا
 ثسدنا ٠ تلؤاىرذ ىوسرخآىونإو ىرشم ةاردتبلاج راخ تناكف ةغبق اورسلا
 هينتلارجاللؤالالي ون بناب قارخآلا ؛لدوجوىوت (ىسعملا) «تلسو بنثرهبزا
 ناب أ ةيناملا ةروصلاو ىزاجيادو ولا ان هومررخآلاىرتل.وتيمأك ةسلاو

 ىزاحملا ٌةلدو>وناسنا ! مالكلا رب :قيغلاب ا لا اذه
 . كلدوجولهنل ةلصلاوهينتلا, احالة أ وهو وشما 0
 ل .سلاجاتاجلا !لسنرا عمتي قوبل ثئاذه فرعتو هي قرعتتو سقما دوجولا

 اه ءربعماويفاعسجو ىضراعو راكم يافا دوجرو ند ئاأوهورخآلا ىونر
 بع ةنامللوةم شبل ةبوم عل صاعخااسنلاوأ ديم احالة انلا يعل لالا ىوتإ
 ىركيدردوت كت ف ىع/ ف لاو يبل در تب[ (ما معا اهلوملةنباثانيعلا بجومو
 تنأ ةيقيفحلاكنيناتا ناسنااب (ىسلا] ينج ىني دوخد رم مالسف نم ةددمآ
 7 اعلا دب زاجل كلشنانا ىف ة ين يو ةنوفدم
 دنصو مومذمو بوبعم ابلوألارءادمالا يب :أن اننورسسلا اروظتو يزال ةلدوجولا

 ءايدتالا نمو دعتنأف اهلارهظمو ةي
 مهافر اذكه هسفشلءارو ه ىذفا لج .رلا مالغانأ ىاتل ارطشلا ف لاماذذهلو لوبسو ايلوالاو
 هللا ىلا لساولاو عا .اذهر نيل ىلءداعتال ارسدهاشو ىو ىلا عمدامت ا اهلهحو رثا

 تشعر هارب ٠ ناوج ديب هتيآرددضآ ىم دوجولار دات طوبغملا و دمملا ىلاعت
 ينفلابدار أرد كرلاف امل اذه رهآو ىف اهار ىلا ةلامحلاكاتر(ىنعملا ) ينازنا

 ميزأو لاذ لبق بارتلا ىف اها ريد رم يلا ةفيقملا راكد ر ظني الو ناصف ناةرعلا ن
 ةرمل الماكر لاعلا: يم اهو وط دهب لاسم ا ةئيتح ىر فرم ضان اف هنن 5

 ةف انكلارهتلظلا ماع ةروتماهنوك لام فيثكلا بارثلا ىف رملاف اهروهظ ل بق لاما
 3 يم اهو ريإ هالو أ نكسمل مهعجن ةر دلو[ ميرذحو اهعرقر ليت اطاسل ااه كراك.
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 .ىغاب ردي تايانعاب ه ميدمكذو ربب شب وخ ءاشممازإل ىو اهررهط د فدالا مهدوجر
 ةيوص مهدوحو : اسس قار ممعتاولا ءالبلا ناطلسلادالوأ ىأرامل (ىنعملا) مي ميدش
 انعىلعنيغابانرصوانا دنةمو انناطلس سمأ جراخانبتألاثو ءريسقنب مهنم لكفرتم !لاحلا
 رز (ىنمللا) ار ءابشا ىىاهيانعتاو .٠ ارءاش رف تسنادلهس 357 انيبأ
 ىر ريظنالو ءابشاألو لاثم المهنا انعاند دصواريمح الهسن اطل لا لوق انلعر دعو
 انعتواذ تس (ىنملا) مهمطم نمديمتسخو هنشك و همه ندنخرد مداتقارملن »ا
 اذكمها اطخئارفرتعاو ورق رءالمالا نيلوغمو نيحور م ةمحمالبانرصواعيمج قدنخلا ىف
 ىلعترمفي وهالثالا و دنخ ىف عب هتافلخ رهاوأب ول _سرلا ناطل تمماو أبن اهتنم لاح
 لعرب هيكن 9 ىوتشم قتال مدتلا تاق ءتنس ىلع كلرل لاو ءرماوأ عسم+ مظعتلا لقاعلا
 نيثكستم ثفو لك للاثكو ( عملا حب شب هدمآ المن ااننان دوب « شب وخ كانهرفو دوخ
 ضم يإلل ىمانم اء الش الارءالبلا اذه فتح انلاكو اني أ ىأأ كنه ,ءر انلومع ىلع
 اتسفنأ اني ارو (ىنمملا) م« قدرامبار شب رخكنانغآ « قرز وشي وخ مد
 0 دفن م +-::ىربا دك ق رالو ضسمالد
 نون ناهي تلعوط ىونشم جازملا يعم فكري يل شيلان بخ مرو قالا ادءنال سفن
 |راصنآلا قلل ضرملاوةلعلاو (ىنعملا) م راكشر مننك بك نازادع ٠ راكشادش
 ارفرتع !ءالبلا ىف مهعرةو دع ناطلسل ادالوأ ىعب ا ديسمونيطورماترس لاذ دع ارهاملا
 ماقعا نإ ناك اولاق مث ةفلاخحلا ةصقناو هك درا ةعل امنا“ او دهاشو مهرو صقل
 انفادوحو مناك احورلا ضرملا ل اذو ندملاا دكر هرءالس الا اذه ىف انعتو ىنح الوقع ىلع
 أرك ذزا تنسي ريهرثياسإل ىونثم .انمدنقةروسلاءذه ةبحت انئالثإ دعب رهط خهنكلا

 | نمقحارك ةنم نسحأ دشرملا لطأ (ىسعملا] يب قبهطو نول دس كم تعانفالبإ «ءاوحا
  ىلو كش مو هلاك ذ نم دتعم هنال هللا فرعب الد رملا ةطساو ريغن رك اذلا ناله سفن“ اعلن
 نيذلا ىوتب لم ىلاصت لا لاق مهنا ةللرايننالا ةطساوبالا فزعيال اهتهقارهدسشر
 بايلالا ولوأ ىنعلا اذه ةبةحرك ذتيامنا هاو دقني أ مسخ لاةنرا بالزي ذفاو نولمعإا
 لدم ىلع دقعأ ل لاسقبف ىسهتا مسن انا نو اوتامو ةيلكللاب مهدوجو دلج نماونط ف ا نيذلا
 قبطو ماعم ةئامنمىلوأ ةدحاو ةءانذر كِلفع ىضنفم ىل-ه لل لرك ذ نم ىلوأ كل دش رملا ملا
 اهحاس ةيفلموةرهشلاةكرحميطلاو ماعطلا ةبغرو ةيدبألا ةحارال ةبجوم شرا اةم دخل
 اررهك د سانشي مح« اصعدصيسزا ثلا ىرتلم لسا !ةيصعملا قدنمت ىف
 مهمتةرسابلا علا نالاصع امثل نم ن حار فوأ ةرصارلا نيعلا (ىنعملا) ع اسحزا

 نان راغسبا ةزامفعاىصحلابو ةيلغعلات الل دتسالارهوملاب داران ىصحلا سرهوم ازين
 ىدتقاا



 :شضمغي و قيأو ريخ ةرخآلا نا ىلع لم ةئانئالثبل دتسي لماكت ى دنقلا
 : ىمعأ هذه ىف تكنم ى مت تلا لات. كب ابنا لهأو ةيناشلا ىسملا باع ىه يتلا
 لفعل بح اس نانرتسبلاو هلمابلاو زحل نيب قرض ىذفا نات المسالخ أو ,ىعأ ةرخآلا ف
 هند صأأم بح قرص :ريص: بح اصن دخن لاذ | هدوصغل ل سي الهلقع ىلع دقعا اذا رمل
 ارادغمابهذن هفلخ ىشميو عشان لوشبو رم عأو هللا لوغب وهدر حلا ىلع يشم بلو نان
 ىنؤيشلاهلاتءاملال صوفي أ دب هقأ[لرغي وهجشا, هلوق ارغب نادي رئلارأ طاف أ
 تروس ه تاهدئازادندمآص كقنردإل ىم ةةراعمقلاعم نآلاٌ 3س يلو فر ةرعن كلنافويشاب
 اذه اولاتو منح نمسسمنتلا ف ناطل ا ادالوأ ى اف (ىنمللا) م ناهجردنابهلاوك
 ارب مرد سمضترابسيدسإل ىوتنم ملاعلااذ_هىفثاسنا ”ىأ ةروسنوكبببمتلا شعنلا
 سهلا نمريثك دم نأطل لادالوأ كلن (ىنعلا) يي ريس: ىضشارزارشادرك فدك «
 وزال ب شوك ب رطزاة إف ىو بسن عشرسلام ايسلاوريسلاورمسلا ىف
 قرن ملي ذالاب رطم سول نكسا (ىعلا) 6 شي ىوب وا شيب جاهزار ٠ شره
 باججاهل سبا جلا اةقاوسالا تالا ناو ضخ نير لع راما لاو هوما
 تاطللادالوأ نمدارملانا مده ميطَع النار د ؟ىنعم نع ةانكسح اذهو ء-وللرئاسا
 نيسلادالءنمدارملاودشر ملا لماعبلا ملاسل ارنا ميش ن | نمد ارملا انهو بلهلاو حورلاو لةعلا
 ع و يس 0 ةباثك ىهينلا ةستيشحلا
 :ىفةرطسلاءاراوالات الك شوب
 راوحاسواهانعم شعب اهروسو

 الواللاةربسصبلا !يشلا نال( ىنملا) جي نيا تسفبجم هاش

 نعم شغنلا الاذىأنيو رية دوسع كغيأرعقلا ش

 ا اير 1 4 تا

 هنواىوسإل يم ناوبالاو باها ىلة فخم ىأ ع
 تسالي ملا ناطلس ثني تلو (ىنملا] جي كذ فزنا 0

 نمدح اا ملطيالئاتثلا ببساهاذخأ يصلاناطلسو ةأرماالو لجرالاهنامجلاغي 5



 لوفي وةغبتم ا نيد ناطلسركيحور نم هوتاملل طباغدوقب أ رىذما شقنلا اذه مهللوشي و

 ركبو ىفاسورل ناويالاو ىنارونلا باها ىف ثمل ةروتسم حورلا ةردخعو ىنعل اكمال اذ مهل
 ءانغافاميرط هنأ د حالو أ سماالوب .اجبهذيالوخمو نت تكمىدللا روبححلاو »للا

 د لاما ةريره ىفأ نع دروا واو ع ءرجلالا

 لقفلارمط ءمطسولا .طيالف مرعلبلا اذ_هىنمعطقل هنثثب ولظرخآلاامأو تن امهدحأا
 اايسكيهودانق ادوس ينج شك لدنك ىاو إو ىم مهفلاو
 بانالءادو سا ذكدحالدوكيالءادو سا دكة عقو ىذا بلل كلا ذ ىلع ها
 دادعتسالا ه بسك سبق |هقشاع ىلع لكثرمأ ا بح اصل لوسولاو ادج ةيغشاهاروثلا

 : ناو و تشاك لهج مت هكن 5ىازسنباه ىرتثم اهني ورا
 .عبتوأل هملارذب رذب ىذا كلاذفقئالالامحلا ءذهو (ىنعملا)
 .دّمعاو وار ابتعاال زج ىأ ل هسوداسك
 اة أر لع دقعاو ناطللا ةصدن [(فللا) يي شدي لةعابدوخراكن م مودك
 ءابنثالا تاس اوك ثو ممأ ًارباو رثغا» .اكملا لبد كوبي ينلآو للاب ىراك مدغأ نأ مافن
 اواسعت ديل هبلغتلا بابرأ لاما ذكو ىمملالا ب رعلا طوهرحر ةوانشلا اوعتوف ءايلوالاو

 : نامرملا ىداواوذب ايلصب من يجر درج لباؤكلسو دش متدارا تمت

 كلن نمةرخف هن(ينعلا) هد هردصيسدرخ

 شوخثبإ انم شيب ىشاكباب هريماىا نكن شيوخ ر كمالرنإو ىوشم هريمدو هل ذع نم ةلصاح
 اول _-رلابصار لرادتلاوةلبهلا مغ رفاىأ كركم الرئارمأ ىنماا) 4
 قرروا لاتوترلا لعهاذي ورزلع لسو هيلعهلا لس لوسرلا نان انحش هود ةيانعلا ماده
 تولاباضي أ ةي:دالاىفا.هلاركبلوصحو ىلاعت هقاىلالوصولا قلعو اوتو ىتسح مكرأ

 ب نبا و ىم اونومتنا لبخارتوم لاو ىرابتتخالا
 اش لوسولا اذلهو (ىتعملا) « تسيندوس
 عم ا و ,كملاو 0 نا

 هغبرطو توعنا لبق توعناهيلعفهئاطعل ارهظمنوكي نادارأوهقلاىلإ لو ولادارأ
 ماع ةقدصزا قساوخ ناب زيكى ئاشرهك اراخجنا جرد نياك ةباكسألا ذه هنم لعبا

 | ودنابزب ربحتتو صرح طرفو ىو مارغب شي و رددنمشناددآو ىدشمو رممرا غب رده
 ايدوخو خا و ةليحزو ر رهواو د بنا دركيو رىوزا ناهجردس بكومردتساوخ



 ىتخاتشتسا .ارذيوار هتسن دوخ ىو رو مح ىدركا ًائيب [ءاكو رداري ز ىدركتزماك
 ةقدسمل ايا رع ناك هناسلب هلأ لثاسلكا اراضراه» ردمةاكح ناس اذه
 نمنكلاجبهنطع م هناهجرد ةداعل ناي :بنسيرلاعلارعتسفلا لا ذو مئمتال ىلا ةماعلا
 .1 4 اهتسا بنس و ةنرثكو هرح لارقا
 اجر دسرود هاب هلأ -ادحأ ىط.دالنا هتداع نم ناك الو هركسمو هبكوم ف تاهجن
 دج ةليححل سعف موي لك ةثدصلا ةوانت ل جالملاعل ابسفتلا الادو ايش طعبإلو ههحو

 .ًأر ىطغو هسأر طبرو ىعاه فن لعج ةراتو رازاتحت أر ما هسفن لعج
 نولا تحي نيدلاءارقفلءالعلا لاما ذهو ةسارفلابلاءلاريففلاهيفرخدلكش ىأ لع ناوج
 ف لو نال اءامل مجال درج ىلامتهللا نمتاسخحالا دخأ ىلع

 ارنهظمازيوكيل اونوتنا ليقاوتوم ةبتم م ىلا لوصولا دا دهةسالاو لالا نا لب امل ىلع
 ىف(ىلا) لمع نسح نآك دن هاوخ ايدو لجاردص نى وخا اراخضيرد» ىمتاحالا
 نيلئاسلاءارقذلا عمل معلا نسح مظمالاردصلا ىأ لالا ناو دص: داعناك اراض ةدلب
 هلذاكو (ىنعلا) مب راثرد شدوحز ىدووبش ان ٠ راع ف ىاطعو رابسدادإ ىوتشم
 ”نميناكو"ا املا ىلا باح الو دعالب اوقف اع
 ل القرولا عطنف بهذلايواطائكر(ىديل) دوج لا كفاح شد دوجرأث و دونم ديصي
 و ه دوج 05113 ها ردس نحدد 0 نأ

 ىلع هتاشيفيوررثلا لامها نمرمنل 1 ا ع
 اوزارز وبات 1دوبك شر زارالاغ ىونتم ءارقغلا ىلءهلامرثل نيالارد سا دك ملاعلا

 ىذا بهذملا سهّشلا بهذا اببارتلل نحل !نوكي نمو (ىنعملا) ع بارخردنآ كو ككردو
 رانا سعال نشا ذك سمت اذا يق

 ارقع امم ىأهرك كيناوجر دس نم حابصلك دام هيبتا
 ا اراكوس ركبدزور ٠ اطعزو رىدبارذا.الئبمإ» ىونلم ةيئانةمأ كاطع نم قبال
 ىدوب نمةغ فخم ةينانتقلا ةدحولل »ايلا مضبدينا ىلع نلت لامويى لسنا ر(ىهلا] ماض
 ىوتمهاضحلا ل اذن هل ةلوعب الى الاء سنقل ىط عنا .اعلا وذو ىمعلاو ىشرملاىأ

 نيلفملاةبولعلا ىلمعي رخ اامويو (ىنعلاز يي لغتشم ىريقف نايشتاب م لم نايولءارركي د زور
 ازور « ماعنانسدىسهترب 2 و رول ىو هقئلا مولس !ءارمذلا ىطعي رخآ ابوبو



 م

 ان سانلا ماوعل ىلصي ناكر خآامويو (ىتعملا) ماو نارانةركرب ركيد
 دهاوترز .« تايزاب سكك دوب نآوا طرششو ىوتثم .نويام ا ىأ | نيد ا نيكو مب ىاععي

 باطبالن ادطرمثن كس هولا ادب نحأوأو تاهسردسو(ىندملا) ,ناهددي اكن يه
 هداتسيا» شهر ئيلاوحرب شرما بلف ىونثم بلطل هك متطنالو ا ذب ايهذمناكبدحأ
 فازطأو ىلارح ىلع انك اسر ئاسلانوكينا هطرمشن كسا (يملا) « شر راودتاكنع
 » لاوس ايناهك [ىدرك هكرعإ ىم طئاملاكَنيفتاوتولخملا توكينأو قيرطلا

 ىلع لاو ايهف مهتم متن نم لكتولغملا كاذو (ينعملا) يلام هبح كب هنك نيزك هربتوزا
 تعمم ىوتم ائيشهامدفتب لو لالا لاذ نمت بهذيال بن الا اه نمالغغلا
 ىأناهجردصتساب ر(ىيعلا) يك شاءاكوهيكدووارساشماخ « شاهساب دامت مكسنم

 ةول منيستك الل تناك هةسكو هتلكو اخ تهم "نمو سو هبلع ها لسوف موهفم هت
 ىلم(ىسملا] «تفج ع وجاب مماك اكز مد ه تكسر كب ىز و راردانإل ىو“
 ناقص جودرصو تورشسو فلاب القاك زوطعاناهردصل مره مثلا امويةودتلا خو
 درك شموط وش ةيتح بلطلا ىلمريسأو مارملا لست ماربالا ل ئاغل وشب

 اذهناك ىلإ (ىنعملا) «تنكشردناربدرَولش انام « تفرك دج شر
 قيود كلاودجلا ام جشلاومرملا ايم هكا عتب ناهج ردسص دا

 لا دكر دج نمو رشاحلا قلما
 انأهجردم لات الازخ ىدجلا] عرش بوف نمزل تكرم
 اهجنيك ف ىوشم ىئمرثك أءايحالب تن يتلا لا اًدءايحالب

 نعمل نم ديرثو اين دلاله تلك!( نعملا) 6 مجم ىربكت هج نب اين ام ناك م عمط زوق
 ايفا ءذءيف تاطلس نأ ةماقلا موي 1 اذهنيبوملاعلا لاذ نعمت نا
 نامجرد ملأ (ىنعلا) !) ار فون تادرا عتب عار رييتآدادلام دمك شهدت لف ىوتثم
 هيعذارفاولا لاسملا لاذ جلا ةفيطلااءذه لجال الام ميشا ذل اذه ىلطم أذ ثلححش هم الك نم

 (يدملا)« وت قوديدر زدبحمن « و زاءدنهاوخ هج امين ارغإ» قوتثم ةرحو
 مشب رست هدمر إو ابهذغيح فن هنمريإ هبلطو هاسئ م ىأرخ ل ث كلا اذن

 ٠ ناهك [ناهمتؤزر رتب إل ىوشم مهرذ لاء انلا
 :أر وغلا ىلع هسرحةَّذش نمدحاو هيهف ءاهقفلا

 ارهت فكه دوينمراجوساعرازدرك ف ىوتئمتا ركل لاظ عرشتلا
 الاذواناحا د لواجالءرلانينأوارعتك اهرشن لخضر (ى»لا) ميدوس يه شدوبنمزت
 سكات ٠ انفديصب وكراي ايركبةند دالك م اعفنهطعي لو ع رضنت نم عون لك ىلا هيمغلا

 ردنا



 ةيلاهلا قرفناوهروكر ا هجر فل ديقفلا الاذرخموبو (ىنعملا) مالم وق فسردنا
 تسارو بحزا تب نار اجتغؤإ ىوثمرغنلاب نيلدملا موقلا فس سأرلا سك ايراسو

 نما بناج نم افوفد طفر و (ىنعملا) © تسار هتسكش والك ديانا ان .٠

 داو ىوتشم مو لج رار وكم ءا نظن اهجردمل قأي يتحدقاس
 يش هطييرلو هترمو ناهجردصءار(ىعملا) مدايلزاد.ثرسور ركمدزور « دادن
 .ءاتك زا م زيررعنآشدادن شتسنا دي مهل ىم دبل مسجد ابللاءههجو ىلضرختا

 الهمر جو هند لجأ نماديأ ائيش ءطعيولو هاري زثعلا لاذو (ىنعملا) يزيح ميه |[
 : .اههكنوج إف ىوثم ناهجر دس ةنضلال يشل ل صحب فاو

 ديكمودبكع ونةثأم نمازجاهرا هامل هيقفلا ثلا ذو( ىنعما) م دش سرب ىرداجوا نانزنوح

 ردص نمناسحالا ذأ ل ءأبءأذلا لئارازاهسارىلعبص-لبحلا نم4مذنالءاىأرو
 ناهي:ودنكفاو رفرس « تسئنوتنرناكوس نايمردإ» ىونثم «ا تلا ىزياي زوناهجا

 مهف ىم هديؤخارهسأرأطاطو مهنيدعقو ل مارالا باج بهذو (ىنلا] م« تسددرك
 هلع ناهجردساضيأ(ىعلا) بة نوح نامرحر -زدمآ شلدرد و ةندس شداد شدس انش

 تفرط ىوتم ةقدس نامرما نم يقلل نأ ةرو رضلاب مرجالةتدسءاسب لو همهنو
 لاذ مالا ةسبتاع (ىسعللا) م ءاررنإب هنلفكر دا سس ك « ءاكم ىهاوخ نفك شبر وا
 بااهلىأ ىهارخ نفكم ادة حابستا قت ثاهحر دس نم ةفدصلا ذخ أل مأ,هيعفلا

 ىأ ةيفرذلا ةمهعنلا نونا ارسكيه نو ياء نيك اسملاءاب رغلا لجالنا

 اهي زناهحردسدتكات و ركسشمو
 ناهمردصرم ىتحرظناو دعتاو كالو ثمل

 م نفكدج وفدزا اراب زم نظيدرا د ةيمدرم دش كونو ىرتثم قي رطلا اذه نم
 ىو نذكلا نبأ ن كلا هجو ل جالابهذ ىيري واتتيم نال ىنبسحو ىفارب لعل (ىنلا)
 ءاطعأا لكو (ىملا) عوج سريان تادركت ائيصه م وذ مهدبتآيندهدبم رهط
 ىو هبءصأام لك ءاطعم اول سلا بل اطريمذلا لاذ لعف ذك ءةسن ليطما ناهجردسم
 لاذ كلاذدس (ينملا) مداتاضخآ ناهدرد_بريعم ٠ داع شهار ردر دبي دغردإل

 ناكسألا لاذ نمناهجراسروبع ب رطلا ىف هع شوو دابل ف هنلنامك الا اا

 ايهذىرذ(ينمملا) يدوخ ليت ادركتو ربت سد ه. د ئىورربدب زادناردر ز وثم
 هابلل ا تعش نم» بجرخأ ىأ دابللا جب راعة دي رعج هليمهت نءرعغفلاْ اذودابلل هجوله

 ىتح(ىطملا] مهدددتاوزادنكتنانات «“ صن 7 ٠
 ىذا ىأ هةدمد لاذ ىتحو ٠ فخ يالوء ا طعلا كلا ذوةلصلا كان نفكسلا بلاط لاذ ضيغبال
 نيس يببب7سطططب7ط7طساابسسببسس77ب7ط77بب7للا

 طرحت الو نلخ متت الو( ىن#ملا) هرذك



 أريفزاهد مو ىوشم ةسيذع اه ءذخ أيالىأ اهم مجال ءدهم ىلم ل
 لمح 0 عتيز .د يف دمآثوريرعسه تسد دركريدغن
 :نمه دي جارخ اد_هب ىأ دابللاج ناخ هسأر أرؤأ هدي جارخادعبو دابلل اتش نءهدي
 (نلا) (مركباوأ كايد عما تلا جوش «-ارغرأ
 ىوتثم نمت ذأ ف يكرظنا'ىلءمرك ١باوبأ طبر نما ناو برد مل لاق هيقضا ا لاذو
 نمبائحزا ٠ دونءىاىدرمناتنكيلا تنك

2 00 

 زك هدر 0 ةسطاوادبأ ناحايناجو

 ا نارب
 لاجج ىلا لوسولابممدْعاو ءونعمةريثك متاشف ل لس «دوجو ى نق

 ريغ ءلهو( [ىعلا) 6 كيج ىاادخاي دربكذردور كدب دكة هرذ عيه ند ممربغال ىمىلا هللا
 هللادثع لريقملاتافدتلاد_:هرثؤتالر لبغت اللات اكو ادبأ ةراهمىأرخآآ كل: هرفثوملا
 ماكح الا نمةصح كل اذ أ, ولصب تقول .هقيلو اننا, ء'ءرعء ملا ىر ايدخالا ثولا
 «داهتج انوكدسز تب انه كلب ف ىوتثم ةيدتنهلاةتراللا لاو أ نم تالامو ةيعرشلا
 ةئام :نسح أ نوكُ: دحاو ةيانع لحج (ىببجلا) 6 ءايقتوكدسز !تسنو خار دوج
 : عود نام نم ارطخو انو د وهلا نالدا جا عون
 كالنوكت ةعاط ىأ بهتلاو اب رلا نب 0

 وتوم لو هياع هللا ىل هون ىوف ىلع كدوجو'
 تامثلا رجا 9 ىلاعتهلاةبانعل تارا دوجولا هاتفا ةينرل ثلصوا ذاناوتومتت البق
 ةغيقم ا ب امصأوأ
 هلا !نم ذي اثع الب سيل بل اطلا سفن روم لبلانحلا ةيقح ىلا ترظن داو (ىنعلا) «تسيم
 لع فوقوم ل احلا لوصخو فام

 مدهتةيانعلا ولات مجان هبل انيملالا ةيانعل الضخ
 ادوشكد سمر ىف م ريب ىنعنا نبا دشايد مز تآ ف ىو ةبالولاثر

 ىفةرامال |سفنلا هذهر اد مضر 31ىف نوكنن ةبملإإلا ةب انملا كيتالثم(ىنعما] رضوا

 للا



 هيكلار اهتشخ كاودرر[بد باي دتيفاع دركر امنا دوعن دعفم د ردارا
  ىدربارجو ىدرب امك اراه خ نياك تخك كلنعو دشرا دسأل وكت شادرب وا سا كرو
 مهد نيذللا نيوخالا كلذ ةباكح نار ىلاذل» يلا ىدا مارح اراه ناوتت كو
 مول جاوزالنيذلا بازعلا ىرهوملا لاق ب زعأ تيبف لانا ابد رس رخألاو جوك
 ىلا مهم دحاو الرهيب ن !بازعلا نم فام همون تقو درمالا لاذ دا قفتا لاج رلاوءاسنا !نم
 ةكرتع لرحت ىأب دب فأ باب »بز عارم لا اع مانوهدعقس فاخ همر عوريثكر جب قا اج
 نمةلوهسااو ةلبح ارجآلا عفرذ ةطاوالاوهو عسبنشلا لعشلا ب لعفيلدممالا بناب أو ةيفخ
 ةءوسهلاو ةبر' هاب 4لاقو درعالامالغلا ظميتسان هي فرصتينأ دارآودرمالاءارو
 ميعالاثلاذف ىطوتلا لامن اهتبه ذأ نياو فيك ىسفن ةنايصلحالاهتمضو ىلا تارجآلا كان
 أردد ىهكودتدمآ ٠ نمغاردكسركو ىدرمأ » ىوتمةسفلا انه اهتمضو ئث ىالثنا
 ل اينا ىأ نو ىف امةاو لفمل اين ةدلبلا ىف تاومخ حسوكودمأ(ىنعلا] ينمو
 ٍبطظنم ىيوق دن دام لغتشم » ىم ايلك خمعالاكف :طصم ن دجال سانا هبف عج ناكملا

 هكازن
 ترعألا بيب لاوخب و هئاثر اص زيللاكمزو راهنلا

 بيسلا اذنه نيو (ىنعلا] جلف :
 ىوتخمس سعلا فوغ نمبنالادلا ذىفاضبأ اونابو بزعلا بهذي
 مهو تش زدون ترو هددرماىكدرك ف ىرشم ردلاكهمجو نك تارعش عد رأ هتفذ ىو هد سرك ار(نلا) عوردو شرد دويص »ثلا و راب دظزر بارد دوك لف
 ىف نكيرلولو اسهيبق ناك ةرو ملابدرمالا ىصلاو (ىسعملا] تخت سيب توك سر ردا دان
 ىم ريو ظفيتبك ةرج نب رشع هيد فلخ عضو ىلعوألا فوخ نم نك ل رعد هسمجو
 ىلبوالا الاذر(ىنسعلا) م« ىهتدمتادركل فن اراهشخ ه ىهنا ردد بشد بدئطولإل
 نمت ارجآلا لقتو ىلا بناج ةكرحلاو بدلا, أ: ةرثكلا أ هينالا ىفاليل ممل ايفر ضاملا
 | ىهتذك « تحتاج اوادزو ربنوح ثسدإل ىوتث» ىهشملا كاذىسلا فلخ
 ليل هيلا|ه دم ىبسلا ىلع هدي بريش ىطوللا الاذتاال(ىنلا) «تريالسىا سكوت
 كفن بلكل دبات نأ ن ماي تنأ نماذهاب ىطولااذلاذفالثاة تكس نم طن ىملا لا ذهنك
 (ىنعلا] ي تش ادربنوج تش خ ىسون تفك« ىتشابنا نوح ت شخ ىم نبا تفك و ىوتشم



 ةرجت نوثالذلا . ذهالئاقد مالا لأس لب دم الا لاوس بحصول هئبخ :ّد_ث نم ىملوللا ألاذو
 كال ةرجتيئالتاتناالئات أس ىلرللا بحملاشب ادرمالاو كنفلخا معشوئشىال

 . 7 «ٍ قلخ نماهتضرئش

 1 ىوتثم راد اددعل!نمدارا ,!1نإب
 |ةراوحءذ رم نماكماستنتك اذا درمالا ىطوللا ىلا: ىنسعأا) مق لاراد

 ىوتثم نزولا لحال ات باذو ءاكملارادىهو اغتلارادبناج بهذنل
 اني ثىالوأ (ىنعلا) » قاغما اىداثك 6 .

 ارخت "تفك » ىوتشمةنحم كاطعااموهو اًملغمةءاعسلا نا ند حتا هنو قفشم يكح تيبل

 6 سمالارخى ملول درعال ا لاق (ىنملا) هي نمت نم مور ىئاجر جوك هب تدشن اد اسكس
 انوج إف ىونثم هيلا ترهذ ناكم لكى نمتمم ىئانردغا ال ىأن اكم ىلا ب اهذهلا ىلهر ادي

 كلثسم دصنأ ناكم لكو (ىنهلا) «ىدد نوح 3
 ىأق رخو قز ع ىذفا عبلاوهو دال لثم 163 :بأرانأيدطمو

 |(ىنعلا) بناءا ىوردىئدكيمرادننم « ناكارم ءىهلا-ةناخإ) ىونشم "فرست
 ىرتماد اوافناامأ اشي | افشل الا, - نسج أ ناكم وكب لهو ءيثسايو
 ءاقتنالت سال (ىملل] راش ءام فكة فل 6 ناوعمز ىئث شرك نمور
 لغرب هبروُس نمةعطو تغنيك السلا ةروص لعاسا لال لا طبا سوا اوز هو

 ماو سوءانلاو ضرعلا ىلانوبونمل ةفئاطلا كانو( يعمل ) ربك دتلاس كود زددوزغ

 تورسم# ود سمالل نورظمو ةرمعفلا توقرسسب ال أ
 دوينيانوج هغناخإو ى+ درمالا مهقوشب رك فاوهوةسرعل | ناكل ار مكبربكملا نوذتو

 قب رطاالالسلا ءاتنافنالعأ ناك ان (ىندلا) يما ناويدو «رخدوب دوحه ماعرازاب

 نأ نكمو موعمجمىأ نبنلاناويدو ربخلا برسو ماوعلا قوس هوكي فيك اذك ةرخآلا|

 ةرمز نم نيدو دسعم مهوكعماياوزلا تاكس لو غب هنآك ن يا ابشلا مهو وبدعمج ناوبدهلا نوكي
 بانتح االربولا ةباثم مه مهتاوهشلا نوهبان مه ذل سانث مارعف اذك مهلا ناك اذ ص اوما
 هللا باذع نم مهل ةيمحالو ىلاعت ههافو» نم مهاربخال نيطابشلا لم عب بنش !لمألا نم مهل

 لاذ هجرت اسي زا كون صوءاناصكرم رف ىم داسفلااورسشلا ( نس ةاتل-نرلضالم رحال



 معو(

 ريمسلا نكيولاذاهاننيأ سىوذالاو سومانلاو رام ا نبا[ ىندلا] باج رو فوخو تيد
 عي فيكو ىوةئالو حالس الو سومانر يسم ا ب امم مه نب نيم ا مارعال نوكي الذ سومانو ضرع

 لانك مسهلاحسانلا ماوعو يعنلاو باونل اوج ريفبكو ءاضو م |ذلعومتلا :ثرامملا

 موج ل دعو ينو ادشال مهو ىو عينشلا للا ةوجشلاو نطبل ديراب هركيملا
 نوري دينيافاع م-هارنسانلا ماوعواب اوزلا لعأ ليق ن[ىنعلا) يي وكل قعام اد رمهربو نزرب

 /نانرسمملا نبأ نكلاالثاع نوكيا دعلا بن اهو :أسمالاو لع ءرلا ىلع نمءالا باسات مهرومأ

 أو انتولاذا هنانوهنيأهارن لضل !نياامأر هاظلا بس لقا هوه نم ءالغملا نم

 ىل د لوسرلا نافالقام نوكيالف نملابلا عمملاعل الها دالواوءاسن هر هاظلا بست هتئامآ

 بولقلا ةراهطورو وطلا*اىلاب نادبالاةراهط ىربشقلا لاق قئلاوع لفاعلا لاتؤسوميظدقلا

 ظطسوبومم» «. دانزىوسمو ر نم, زير كروإط ىم لج ولاوءابحلا امج لمجلتاو مدتلاب
 ناتتقالا ف تمفوءاسنلا بنا .تيهذر لاجرل نم تيرهنااناو(ىنعملا] هي انتفاردبا فا

 تيل أ (مفنم) اضلز ىم ( هيب فوه ىتااهيدوارو) ىلاعت لوف بح فسوباتديس لم
 موشنم ٠ راشفونادنزتفاءنز زا فييوي» ىوشم ناالجىهئااهعاوبنا هسثم

 أ دو يلم ىرج ىألا لاذ لحأ نم ماليا وب و(ىنعملا) هي رادءابخي يعيزونا

 سما هنال ة لص ني#دخ ىلع عزرا ادا عمةمشملاو ةرلاورصعلاو دا دنزلا

 لوا ى. دنت مري ل هاج زكتآنرشا ور ىم ئثن ددلاوةهازنلا نمت
 تدب رىتغتاعسد نتن رمح زال وليم اسالا قو (ىعلا) جدتك م
 نومراحو نهؤايلوأ تنل لاذ ف سور انديسكن امي ىلءردتا الاثأو ىتمماحيو يتنراشم

 ناززا«مرادءراجناد سر ىم ىنركليفا
 لج لا نمالاج العذل الآ أ تيأراك ىلا فل (ىنعملا) هي نازا نب زافكركتوج ه

 توك ١نأ ندر هاني تلخدناو ىمما©نربلطب لامرلا نيب تلخدنات»اسنلا نمالو
 اكشو ةذن اطلا كان نم تسلو ةفئاطلا هذه نم تسل ىنانجالعلا فيكفورةلماحملا لمان

 مفزاوموددآ ابواتفك ه تدب ركشبهسوكم كلدوك"ن ازا دع ف ىوتشم ىمعرللا لاا

 نير ضاعللو هل لاقو هسوكسلا .1قارظن ىميوللا م4 ىرج ىذفاده م (ىنعلا] «تسيرب

 3 9 ىوشم مغلا نم* ىربه وكلا ىحأ ىترمشلا نينا



 مل وللا نيع ىف نثذلاىل-ىه ىتل تاره كلا نال فارهو توكل ا ىل_هةرجآنيئالث نم
 (ىندعملا) ب تمير تماط ششو ؟نارازهزا ه تسرتمب تياذم باس ةرذإط ىمةسحلاو ىطرالا نمهبحاص فحق اذلار لوزيىضراعلاو ةيسضرام تارجآلاو ةسيئاذتان لاك[

 للا ىف تاع اطلاب ملوملانال ةعاط لسه ىى_فولأ نم ن_> أو ىثوأ ىل عت «ةبانع لطرد
 ةجاشلا تارحشلاك ل كلا ىف هللا ةيانعود مالا فلخ ةعوشوملا تارجآلاكهد | اوميعس
 اردوخ تتش دصودوك هدثكرتءاط تثخ تاطش هك ئازإل ىوتثم سركللاهحو ىف
 ةعاط رج ىتئامتناكناو ةسعاطلارجآب ا ب وعلمي ناطيثلاتال (ىسهللا) هدتكمر
 .اهل اعئاطلا عر هذ هتسو. امي رطاهأ ل هد

 هتياتعب تشن بناملا كاذناحاو ءاطص نم ىسهفه سوكسلا
 .ةماننامأ نكو تازو لكبر ه تغب ردو ىم ىلاعتا
 ةؤفلا ف عحارلا ليما هاذي ةرعشلكو
 ناطلسةاطعو هيسامنال اهعلق ىلع ناطيششلا .ةانمنالا

 تايانع نمي انع ىف! لوسولااذكت ىو الارث
 -اررب_ةحاهلج عاقل ظاطلا رالف با ىلع تعضوسن أ ناو (ىعملا] هب ىرسا هرب_خار دج تادنكرب ه ىردرب ىب مدرك اوت كوم سفتلارث ماع ونهم
 ارداناولهي ه دع ئرهمرك !مومزاتنصتؤي ىوشم كح يحاسب تسائالؤتادوج ومأ
 بابا ىءامهثىأ عمم نم امتاشوارهم بأي ىلع ةنص 2 عشوناو (ىعملا) يدوكشب لدفآرنا
 ناطيشاعراذ انبابلا + مونخلا متلك هنا انع !ذكسف ناهمتلا بول هنمر هريسكمال اموننخم
 نمرشب نكن اطبكلانارنإلا هرطاخ ىلع هضأ أي الو أ لور دينو اه دمأدوحو ف
 ادسو ,وكوسص* تي امرت هسودتا 9 ىمهنم هللاىغرباطملا نب ر مج نينمؤملاريمأ لع
 لك طخ ناك ت دحو اذاةثالثل ارأ ن اطبخ كنا ذو (ىنسعلا) عك هوج و رداهسر:نوج دش
 هرجول ىف ىتلا ءامملا رو ترك ا دو دعلل ناك اك لبخ اك ابوقا دس تاطي للام ةيانم
 (لمصاملا) لب ول كئاملاىدس طيغوهر الار تطيل ادس نوكيا ذك ةفودلا باص
 ذلكم ارش ثخ ل ىم أطخ تاعاطا ا ىلع داقعالاو مزال هللا ةيانع ىلع داقعالاتا
 رت الوهانبهتم عنط ءاو تاعاطلارجآ مج! لب اهكرتا ذه حنالكن م مهغئالو تاعاطلارجآ ةلرتالقتسح هتفبط نماي نكل(ىنعلا) ب تشزودزا بسخم نيا مهذبا هت شروكي ىا
 .اطبشلارش نماشيمأ مت الاسيأو ناطبشلارش نم كاظفصال هلانءةبنب ألا ىلع

 2و



 ممااوىرسماطلال#علاةرعش ىطبخ ىلع تاس> ةذاكنانناا
 مهنه ىونم لاقا هلو ناطر كا لنم رف ىلاهتهما تاناشع نم نانا /

 : و ىو أ اعلا مون( ىنعل !) ب دوعبفتءدك ىلع تانحت م دوو تدايعزالاع
 وح ةلاه+ا نم اشي ريهلبعنا هر انتم ملام توكيرع اذك نكس داجلا

 «ىلع مزن ىور دياعف لأ نسناطيشلا ىلع دش دحاورلاع
 4 هب هانش اردنا باس نوكست ف ىرتثم لهاجلاةدابص نءرمخ ماعلا
 قر ةجرو هدب ىممعت الا عال ادي نمئسح | ةحابلا ىف بالا لاذ نوكس(ىندملا) جابو

 دس لهاحلا دهج نم نسحأ ةحابسلابفراعلا نركسى عملا نوكيف ىممعا دهزم صسأ
 (ىنملا) ب دمسنرج نك اسحابس دور « دش هقرغواي وت سددز ىمهعاط ىو هحرو
 ةفراعم4 نكيرل | ىمدهالا نكل ةححابسلا ىف ىعسو حرو ه دس برشولورصلا ىف ى مه الا تالا

 نم نك اسلاحابسسلا نكلو اغير غ نوكيمزتنال ج رلاو ديلا برش ىف4ةدئ نال ةحابسلاب
 هراثكودح فتن ايردرع ط ى رع لتس أ دمعلا لئمانك اسر ءرصلا ىف بهذي هتفرهم

 ىف ملا بلاطو لح اس ىار انك الو دحاليرتكز علا( ىنملا )هي راص ص اوغ تلمع لاهل
 تحجز دوخرمسددركتوا هواؤجج د شاب ادار جرو » ىمراصلا صاوغ ةفرعملاو لملا
 «فتوسبش الوعل بلاط لآني فولأ لعل بلا طرمص ناك ولو (ىنعلا يرجو
 ٠ نايمردلا تكبح لو رن ظىم شيتفتااو

 3 ينعم نأيملا ىف لاقالغو لج لسا لورالاذنال (ىتمملا)
 |نع ىو ماضي ريشلا ثيدسحلاوناعيشي الا هه نامو نم مووهذملا !اذهوهو لسو
 امهراين41بااطو ملعلابااط ناعبشيال تاموهنءملسو هيلع هقلاىل هقا لوسرلاةلاق
 ,ةمتايغطلا ف دادزيف ايندفابل اطامأوتاجرلاىضر دا دف للا بل اطامأ ناي ونال
 ,لاقا ذوو ىتغتسا,؟رنا ىفطبل تأ فنالا ناالك أر فم ءالعلا دامو نمش ا ىشامنا
 هك للا بلاطو اسيئلابلاط ناهبثيالنامونم دومرف مالس اهيلع ىفط همدكُسي دح نبا
 هون نيعه هنرك و هرخآ ىلا دثاب اين دزا مهابند مل ءامأ دشاب مسقوداندابايند لعرغ لم نبا
 ثيدح اريبفنن اي ىلاذهمبهررقت عم يسعتهدوراركس:نيااين لا بلاط وايثفلابا اك
 ارو ذملاملءلااذسهو معلا بلاطو ايندلا بلاط نام..كيالز اصب رحىأ نادوموهو موقرما
 ايينالا لم بلاط نالئيمس ةنوكيىتح انا مرمف نوكي تاق الغب يشل ثيد حلا ىف
 . || امنارلعلا بلاط قح قار قمت نامحرلاءاضر ىلع صب رح لسعلا بلاطو نايغطلا ىلع صيرح



 ل
 (مكرناىنطبا د اسنالا نار اح (الك ”زابنالا بلاط نفرق ءالعلا هدايع نمل ىشضع
 1 لوعشم ردأو نان لوم ةمىنغتساو ةيلعىأرو لهج ىأ ىف تلزنلاملا(ىغتسا) هي

 ىتحاينافلا لعرب نركي نا نال ضيرشلا ثيدسم اقر وك الملا معلا اذه ناب نا
 !بل اطرخآلاو ايندفا بلاط نيم هلا نملؤالا نامو م٠ هلو ىختةمىلعا

 اشيأابنالا لع نركب يكملربانلاو ددعتلا ىغنغي يسقتلاو لباةنلا نب يطا ارك ذ دال
 بلاط ىلا نوكيدتا ملاين لا لع معلا نم ديرأناالاوسغب رشا ثيدحلا

 ةودريرغت عمامبسمت نوكيالوار ركع تركي ايندلا بلاما ىلا
 ف ىلاعت هللا لاثا.لوابندلابلاطرمغرلا بلا ناكوا نال لهم ةمدارملا سيو ةرخآلا لع
 نولفاغ مه ةرخآلا نع مهوابن فايل نمارهاط واعي (ين ىلا ةمئلعتملا مولعلا بل القمح

 امهدمس أ نامووملاٌدلاذر (ىنعملا) مباهتارجب نو لعل ابل اط و 1خارمةوتوايناملابا طم
 عاؤبرييدتلا ىأاجاريسمو لهلا بلاهلرخآلاو لامر ”تاريفوتلاو املا :دلاتااملا

 ىراجكبوح تا سد ف ى راينا له نم وكيلا ذهر اهجومب .لمعلاو ب ورخالا مولعلا
 ثيدحلا فةدرار ١ةمسقلا ىلعرظنلا تلحا اذ( قتفملا رس ىارلع نبا دش اندرعغ هرظنأ

 ايتدلا لمريغرلعلا اذسهنا كلرهط ىلا ممل بلاييو ان لا بلال صوص ف فب سلا
 : ةدعب (ىنعلا] بت ريهردشاب واضيز دلك

 اهريف تسيلو ةرخالل#بااثم ا
 :ذلا يسقنل ىلا ترظناذانو

 له ىلاعت ةوقيسح اي وتسبالا هو بجو ء ىلع اند لءربغ ةرخألا لع ىرتفي ىلثلا
 ماعلا ىوتبالاك نابوتسسالىأ نياالملاىل لات (نولمعب النيذهاو نولعب نبذل وتس

 ن لا وتبلغ نيدلا مضت لوذمل |بامصسأ (بابل لولو ) ظحتب (ر كذا 1(

 بابلالاولوا ىمملا اذهةةيمحرك ذتباسغنا هردغ بوعي النيذاومق اراوجر دخنولعب
 : نع اوتامدقو ةيلكل اب مهدوجو داج نماوؤطسنا

 رئاسوةعاززلاوةرامتلاو ةسدنهلاو ةثيهلاوبطلاو مروتلا ل عاضبأو
 ينوه ديلاو تبدل اورفتلاوءققاك ند موهررخآلا هوانا م الا
 نآرييدتردءدازهتا .-نآندركث بوو ايندلانململي ىذفاوه ةرخآلا لءو ةرخآلادخ
 ةعقاولا كتببدتدا قو هئالثلا ناطلادالوأ اذه هدمتا وأ

 .٠ قتفمهسره ندرك مورو ىم اهل مهيحوئيسلاناطلا روصشنا مغير
 ةروص كتم ناطل لا دالون مداح ار لك (ىنملا) ) «يتزحو درد كلين رشلي اره يره
 هحاوممجوةثالثلا ندساو لكر ضعبل مهشهاهجوتر تو ناك اوعمجا نأطلالاتنء



 (فل]

 ىم نزملاو ضرملاوغج ولار خ الاراء تانذفا دسح او لكل ىأ دسحاوهتزحوءضرمو
 لكر (ىنملا]«مقستاءثلي وجب رشي زاهسره « ميدنا دوساليوركت ليرد سره
 نمو دح او حو نم مس مهم دحاو لكو ةدحاو"ادوسودحاو ركسفل ميدنةثالثل ا نم دحاو
 (يعلا] م كبت جار هسره مم نسر دو قب ثرطخار سره ىثوخرد ىم ءدحاو

 ةثالثلا نمدح ار لكل مالكن افوةدح-او ةركدفو ةر ملام ةثالثلا نمدحاو لكل توكتسلا فو

 تبيصمناوخرسسرب « ناش هسرهدازب رشا ينامز لبو ىم دحاو بولطموة داو ةوع
 ةمادسنلل انرافانامزو هعوس دل ابك ا -[امز ةمالثلا نم داو لكناكو(ىنهللا] مناف نوخ

 هدر 6 سكك هس ره لدن [نانامزلب ف ىرذشم عومدلا تاكممدلا ارث ةببسملاو

 بلقتارن نءةثالثل ا ناوخالا نمدحاو لكن امز فو (ىتهملار مب سغن رمح دوج وساب

 اذه منكرزب ردارتالاقمإ» قرت ة روصلاةبحاسةبح ىفوةرارحلايدقتبرمحلاك
 نامدوبر نام و ريخ ناو اىات فك كر زينك ظ ونشم ريبكلا خالا تالا م مناسب ىف

 |ريلنا ناوخاإب ىلسةلاهجو ىلمهيوخاللاةريبكلا ناطل ل !نباًلاذو (ىنمملا) ميريغ مسن

 ىلا ةرامالا س غنلا نم باطن اذه ى.ةنالايفواروكذ نكت لأ رمفلا | معنت ااه ربة ند

 امالاغب ةبناسورلا ىوغلاةرات تبلغ اذني ولا نانةتاسورلا ىوشلاو ىمملار حورلا
 لوكشلاةلازاو لاكلاراهملال بيَلالآم لابن لتلارويرانأ اذا ثةولكو ةرامالا سفنلا

 نمتعنمر ةسفاسعلا :ماخو هقاملا وفل اََسرمأ اذا تو لكو ةمهلملا | سما اول لاشي

 ةيلقلا ةبترلارو ولا ةمّرقملا ةزغيذ ويلا د ذهتو هماؤللآس ذنلا اهلا لاب عباسمتلا باكرا

 سفنلا اهل نولومي سمالا نكسنتو ةسيماوبحلا ىرغلا ىلهبلغب ووىلقاار ون ارهظباملا
 ةؤغلاباارابتعابهنالاك ترهظوهدادمك-اىرقو روثلا كاذزكا

 مو هيله فا لس وق نم دارا اوهاذهر بلت هاا الات ايلضلل: 5م تناكو
 | نمل ىدنبع باق ىتمسي نكلو ىف اصمالو ىشراىنمسب الهي ري عايوارىمدغلاثيدحا يف
 8 ةذوسزورقنوالب زا ٠ هلكىدرك امم كرسهمثحزا».ىوم عرولا قلا قتلا

 ةلرازلاو بارطضالاو فران اورمتثلاو ءالتنالا ادا لعف م لك مشا نمو(ىعملا)
 4 الثا (ىنعما) هج رغلاحاتضمريسلاك ن كريه ه جا .رحزا لان مكيتةكد مهام إو ىوتم

 اررم .دباكنباوط ىوتشم جورلاةاث صو جرغلا حاتم دربصلا نافرمساوج رحلا نمنئنالائتلبح

 ارمسلا اذه حاتذمو (ىعملا) هك دش هج تورت دش خوسفم بمع نبأ و ذشهحشوتك ا

 راس نوباقلا بههلا هتااينآلا هيف انفو ىذه *الولا ىلصرمسل !حانغل ىرجامىأ هلى رج يش
 ملاكم شكر داو ذكى ئانؤو ىو لمعت النآالاو عمن انك نان مب ىرج ئد”ىأواحوسنم

 بارظنالاو مالا ريقلا لمن و (ىنسهلا) يشوخ دب دش :



 اوفركموفإي مهل ادجو مهمازن تفوانم ابئال لوقت انك, عنرانلا ف بهذلا لئمانسح اوكصغا |[.
 ارميس سأل ىم اوكصشاو انس هال شالا ىإ_مرب ل مار دلو بهذلاك ءالثإالارانف
 انركسعل لوقتانكو (ىسعلا) مل نردتادركس يهمك امهتفك ٠ كنج كنك تنتو
 نولاو ريغ ىأاو رو دتالواوكأ نيم سلخ ةلباقيوذم راسحلاو برم ا ةقياضمو يشتت
 مدقلا مسار وكبنا ةرخآلا ب رط كلل ىخبياذك تابئاورم هلابالاجراؤيوكو مكظوجو
 يلع هللا سىبتلا نالربك أداه اموعمةبراسحلا تالداطبشلاو سفنلا ةيراحصو برح ىف
 ىتم ريك الادامللا ىلارقسالا داهم نءانمجرلاقرانكلاداهجورم عمجر اذا ناك لسو
 هيفا لا نامزلاالاذو(ىنعملا) جاي ريزء درب ىاعرس هج ءاطوارنابسادو هك ءز نا
 ريشي و هايسام إل ىو لجرالا ع سؤ رابتر برحلا ىف ةءرسو ىشم ىأ اطر لبشلل
 ىأ ىف ىماونوك انركسعل لوةنانك( ىنعما] يي نانسنو رهات 20 ناتكى ع ىمع
 نائلاو ىرهوملا لات دانكاكنيرهأق مكذوك: ها اوم دعت ىأ ما .تتلارتيعلاىف
 ءدادناشنارولام لح ف ىوشمةةسأ لم ع. حراضاتسا
 يلا حماك سلا: اعلا "لدم اني طعاو ( ىنعملا) هإ ردع
 رم ريشا شامت وو ىو هنرونتي باهل
 . : يهنالا الاء دهر (ىتملا]
 ءاسضلاكنيب ول فمانرسنآلاو لمشلاوريَضْلا هيما ر لسالا انك ىأرازالا ف
 (ئناعلا) م« مرشراد دوخزاواردوخ نكم رك ه مركوت ىدرك ار هج هك ىل »ىاط ىع
 كنامزنامزلا !ادهقوشلاتارارمع نيثول#مم صن عيمللا تلعج ىذللا باةلا اسييأ اي
 نو._فئوربلاب سانا نو سمأنأ ىلا ءت هننالاقءابحلناذ س لمار را ارحلاب ا ءولمْ سفن لهجا
 (ىنعلا) « ىدزنتهجزل+:ثكوت تيرف « ىدب مسانار هج هكتنايز او ىوتشم مكشأ
 ىأىدزنت ترس ببسىأ نم كتي تءاجاد عسمجلا اس تنك ىذملا ناسألاايياابو
 تولومي وىلاعت وق لرام قدي الثل مصتنتو احن كلفنا ىلصت البن يأ نمو اك أس
 دشمح مدنا تسترود « وتىاشركش دنيو كدر ى إل ىوثم محول سولام مهنسلأب
 ذولا اذهر سفتلا !ذاهركسلا كولر كيمو هىذلا لم نبا لذصاب (ىنعملا) مي وتىاه ىه
 هلبقتو اضن كلمنا ىطعنال بدس ”ىأ نمو كفو ولن ايلغل راصامو ىرجامو الر ود
 را كرمذا لصصنا افا



 (هءمز

 شب ر رب نيزا شب و ءديدزدنوتكرا شب رغر غزا ىم للفن ببامع ماكدلاوءاكبلاو
 ىععرغ ظفلذا ىلع : الار مىأ ىرغلا نمنآلا كنب رض لن نا(ىذملا] جب ةديدمندومخل

 تو ةنالا نمل تيل قرسنوةبر د هلأ هبفا ار زا قوءاسقلاب
 ةمالع ىعىتلا ؛كلنيمهب تيهذ تأ لوقب هاك كاني ىف تكفا

 :ارهظءالتآلا | نمثل هن امم تاه تاب الحر .رثلاقن ع او: اولا

 000 مفرد «ىاهى اه اركيددني ت وو ىمثااكهنازهأ دنع
 لوغت ءاسنلا لس له تفو نكلو عودت ركبت ىأ اه ىاع لومتريغلا عصن تذو (ىنعلا)

 اان( ىملا) ) «ىدز
 ديندز ركشارب ناب و ىع ريغل اة اهميف ل امم قئاللاككو هتئازابديقتت لو
 لج الركسملا لص توصل برش (ىعملا) هرتز از تفرك نوح ز ربلناب ه وةزاس
 نمت ئيمىالكأ ثاسغا توسيع الو نالم انوص برشا اضيأأ ,داع كلر است امفساالا
 ىديماب لاس هضي ا تاعاطلإ ى ماليش ن ضر خالو نا اعبشلاو فنا نمىمانلا

 «ىأ ا يش مك

 لثو حتاستلا او تامغن بباب ىلاكنذأ بصماوج راسعا ىلا !ءئحوالدبج رخانوذزلتم
 تسدوأب ٠ نكممداودوخ هتسوي ىدب رس إو ىوتشم سأنلا مسن | ىنفا مسا نذأ ا اهل
 ةدايرلابلصتم#:أتآلاىلا (ينعلا) م نكممكتابسوشيوو
 ىذلا عميضتالىأ كبر مالو ترك الرمثا - رالو الدب ع ضنألو اهباتئلسفنر عمتالو
 أولو راقولاو ضرعلاو دادعتسالاوةردقلا نمىومتلاو حال_هلاىفثبلا هان سحأ
 ايشرخ ه لاب ىدر ربت ستنكىزابف ىوشم تاطيشلاو ىذناكمأبتارردفلا
 | ضّوةمو للا بلادجو ىل هدآلا اسمئاليعألا (ىعلا) م« طا ث ردو رآ عيطرد
 جيرطتلا للا بكس اينالا ءذ_ه لوي هلك طاشنلاو عبط فن, تنال « صوصخمو
 لالا مب طرمشتالت تما اذا اين لا ةنح ىلا نمايف بحال عاؤأب هيلع ب ءالنا _الاو
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 ةسعيبط ف ىه ىتسلاماهوالاو تالايلناو مومهلاو مومسغلا نمناسنالا جرم طاشنلاو
 قام لاي ىناسو لا لج !رثهل ديو ىفا نال عبطلا نم تجرخ كفن اراذان ناسنالا
 هجو ىلع بعللا لوذثوأ كا تباكي هلم جا رف ائلرو رسلاو طاشنلابهسبلا دوعلا كم ناللق
 ةرودكن مج و رسما ىف مساو لا 5 كدوجو طاس
 تاغاطلاو تادهاجلا هش رطشلا بملف قاحو رلا عبطاا ىلا لوسولاو بلل ةو دقو عيبا
 بارشق اس دناشنب ودر ر[سلحر دارك ايار دنعشن اد ندك ءاشداب تآرك 01

 امقاساشنرك راف ىددتو
 انه جداد شدروخرد بارشو وك شرسرى دج فاسزكش عبط ردنيسه تدك

 0 الاويملجلملاعلا الاذبز أ ىذف!ناطاسلا كلا
 ملاملاماّدةحد غلا فاس اكسمورلاعلا كلذ ىلء بارعشلا ىف الا ضرع نا

 ناطلسلا ىأر الفن ثم ا قبل املا ءدبوهشي مو ههجوإلاملاربو م ناس ىو هبرميو هذعخأيلا
 فيو هنيذيك صبا بارشلادغماىأ هطول تماس ناطلأ لاا ذك لالا لام

 .أوة رم مك ملاعلا سأر ىلع بريش نإطكبتلا سم جوم ىلع قال ادمدهجولا ضيمعقت
 زب ردنا تسلم ىهاشداب و ىوتشم هيرو قال اكرم جدغلا ذخأ فرخ نك هيرشبل بارشلا

 ارو رسم هارشب سجن لو ناركسن اطلس[ (ىدلا]« سرد, يمضغ اب ىتشذكى ه شوخ
 لعابارشنباو هدي شكى لح نزف نشك زا زك جو شم هاب ىلع” ابشن ها قمنا
 ب ممللاقو نرش اسللراشأ اتاطلسلا ىأراكن (ىنعملا) هديه شدر شرفا
 سس 33 برش هرطعا لمفلاكو ه ىذلارحالا بارشلا اذه نمو ساحل ا اذهلهويصس او

 لاداوبص- دس (ىعملا) مرار هزشو- شرت سلجير دسم م رابتما نيش شدنديشك
 لئمه حولا ضو هيقفلا لاذ دعنة سلما ىف هودعتاور ايت خا الب ن[ طلسلا بنام هيلا

 بارعشلا قالا هبلم ضرم (ىنلأ) م مثجدبنادرك قاسو هشزأ « مشنعواتفرا 9
 ىوتثم لاقر فاس اوناطا لا نم هتيعر و 5 بةقلا ليي ناطلل !ةراسشأب

 ىرمج ىف ىناب (ىنعملا) ب بانر هز مارشزل دبآرغ .در وغدوخ رمعباك
 ىياج نيس ىوشم ندح ىاقأبة يلا ممواسلا بارا اذله نمو اياريث برشأ |
 ضرك فول اواوظين ىلا« ديراونزاهنو شب وخزان مات « ديهدىرهزيزمب |

 ىكيأ يقفل اذه نم نومنن منأو مشن ءأر ثاهأ ميلا | ىتح امسبارشلا
 ناركس لير دوتشك هدركز اغآهدبرع هروخ ىف ىونشم متالأ ىاوعقت الو رطظتالا
 ٍ : 7 سا راسو ةهما خلا ىفأدب و بارشلا برشيإ هيفقلا لاذ (ىصملا) ّيدرد لم نوج

 تاطاسلإ
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 ل ب ب بصب ب ب بببجببيجيسبيبيب ب ببسي يمس |

 م و. لكر بك هاو سفن ل هاوسمغإل ىوننم اليؤمواليغت عمجولاو نوما لئم تاطل ل١
 نيطلاوءاملالعأو سغنلا له ْسلاعلا اذهىلالثء(ىنعما) م لد ب اصصا ب تسشنب ناهس
 له أعمهقا لهأ دعمك ى عب بولقلا لهأ عمابن لا قاو دمت ادبالار ثاوهثلا باعسأ ىأ
 هللا ةبحح نم هريسخال ذهل هيمفلا ىف !ىلاهت هف ةبحلا بارش سب هللا ىلا برشملا تانايتدلا
 هرادن حلل ىم ةصاحا ىف ع رشا ذهلو قشعلا نم قذر شاقملا لغم بحاص هنوكس!ىلاهت
 كمي الالمو لج حلا دان( ىتسعملا) هسوبرشي ردزجزلر اكزا ه نوكردارنائساخ
 مووغمف مهكسع ل ينوب رشي رارنالا بارت نم موهنمريغ ىف*اةانا ىأ نومك !ىف هساوخ
 هنوبرمش) توفيطملا معو راب ارب عسج (راربآلا تا) نانالا ةر وس يلاعت هوق

 ٍ ضيعبتلل نمو لحل امعماي لاصلل ةسيمسترسخ نمدارم اوه ىهو رسمحلا برش ءاناوهو
 نلالج ىهتا اهئاس رمفلا جزم ةئالا فديوه (اروفاك) هج زمتام (اهجا رم ناك
 ف راربالا هنوب رشي ىذفلا باريش اربخ اياريش نوي ريشي ال نيمحلابلا لع ىف راربالا لوحي هناك
 |ةفاثكلا نمارفو رابخالا ثول نم مهدوجو رهظموةساذأت ةسنملا
 نيذلا صاوح او (ىن#ها) مالك بف نازا دباب ىسح و. مايسبو تر دنراده هضرغإو
 نيب ومجلا فع ىملالا ىنشعلا باريش ساكه وضرب يسهل الا قشملا سل انجح ىف ساكت وريدي
 ٍنسحرعف مسهغبال ساكملا لاذ نم نكيلكم اك ىلاعت هللا ةبحم نع نير وصيهملا

 اوبرمثا مهلانولوغي و نيب وسيملا م هند ةقرعأ سا وضرب بولغلا باصصأ لوب هناكم لكلا
 مهم نوعهسن الو مالكلا ىسحريخ مهساكن ءنو اليك مولع نوم دي و دولا بارعث

 بارشلا لاذ نم مسهل ل مهعالو اًبكةَرَعآفْا ميال ساكلا | ده برعم مهلوفرع
 :ناشداد هديهدتي ىمنهك ه ناشداشرازادنادركى مهر ر» ىج ةذفالم قوذ
 بوح ا نال هيلا ض ارعاكبولغلا باص !داشرا نع محو رودي بولا لاذ (ىنعملا)

 سوا ساكسل اوه ساكلا نا مسهقب و ىناحو رلا ص اوم اء اطعم ةرهاظلا هتيعنئريال
 * ىدبهر ش قلص اتش شوك رك ف ىو مهرارسأ مهذبالو دوهعم ا بارشلاوه بارلاو
 هل ىلا هلذا نمي رط بوسمملا ناك ولو( ىنعملا) هي ىدشر دنا نوردر دنا مصن رس
 اربسأ 4 ترون مهرارسالاعشو ءناكلو هلل اب يلا هقوذو د ةرلا مصنرسس ثقولا كلا ذبهذف

 اراترددتكةادك ٠ روت ست شناج تدزانهمهنوجإ» ىع اهبارشممط ىف

 كيري مرو تبت لور اى ها ذك بوم ا كانو ردا (ىنعلا) روش

 هبف سيلوراتسيلبا حركه حو رةقبقلا نع برمجا نا ال ىأ روملارمغ قرح ارانلا ىف
 ريغ ةةرححارانل ىف دح أ ىري هو رو د فل ا كصص تب ليْئيثناذنالاو لدعلاو نانرعلا نيم
 هحأ ىبريالو روش لاك ق ب لباسم 4ببسنال بومهم او بالك ددذرلا طافلأ نان روشفلا



 (هعمل

 هدهمرشتزا دوك« تفرتنكرشفودلانوربب زغمإ» ىم روثملاالا ةةرح ار انلا ىف
 بهذ لانلالا نمرشالاةءاثع رهىذفاو ج راما ىف قببالا (ىنملا) يتفزومرك
 لهأ مالك ع بوسج ا لوقي الث اسنأك ةيوفر رار شمل نمدو كمت يتم ددملا لخا دال
 انك مالا من باج راثلل نالورو غلاك قيئم ألذ بولدلا لهأ مالك عسي بولقلا
 ثودلاو فرهاو بولا تذا فل خدهنو سومفرحولي راخ قب مهلاو أبا بولقل له نكلأ
 ا تذارف مسملاوتأ با ل دولو ةبزوفر ةراح هثم ةرئاحورلا ةدلا نوكم:ىئهرمشقلاكو د ىذلا
 ةياثع ع تل ةينامسملا هنه 1 تقرتح الو ةرارحو قوذو قوشدتد هم ل هل بوبا
 اذي ام وهىذلاالاراثلا لخ دب الىلاعن هللا نانبللا فب و4-ةنىوهبهذفو رشغاا

 ( راثفارشت) «« تراك ىران عيهابارزغ» هتفواشفارشفهكز حج زودران إل ىع
 هلسيل بللاورشقلا الا قرحتال مهحران( ىنملا) هترحم ىأريشلاريساع ءانعم بدك ف صو
 | رح ةسمايغلا موي لوفتر انلا ناننايةطلارمشملا (نمو.تانرعلا بالا نمدارملانانراكراثلا عم

 رج هننلدثتشمي رجب ه نز عش ىرانزغمردوبروإط ىوتنم ىران افلا كل روث نان نمؤماي
 راثلا ىفب للا عوةوف ةلهشلاةب راش بالا ىلع تراسراتلانا ضرفولو (ىنعملا) ه« تعود

 انا هتما نوكي راثلاب ةضذل او بهذملا نارح انف اوحالا لس الال مختل لجان وكي هنا عا
 اذاهنمناضتمالاراشمتا له الإ ارزامور اغلا صلاغ قببل تالضغلاج ارخا لحال

 (يعلا) <« .دمانو ت كرد نا درق لع م.« ددهاتنبا كح قحدشابك انو ىو لسقلا
 وزغنز غول ىع لبمتلاوىجاملا يف :ر سم: دعاقلا ء_هنارعا اهكح قمل! مادام

 بابلالاو ةغيطلل اروشفلا | (ىنمملا] م و زاَرود درو: كَوَح سب ارزغ»ه و زاروغغماهرشت
 هذهو !«ةرععالا ا ىلامت هلا نمةروغغةمقبب رغلا عئادبااوةغب مثلا

 |وذعيو رو ثلا نر هان روك ذملانؤناغل ١ اذه مك هللا نا مادامو هللا نع : ديعبةلاملا
 ظفحو رشقلا قرح ىضنفت ءتمكحو رهو ليف :ملاو ىغامملا ىف ادهن العا ب بابلالا نع
 اذهوبالاةزنيوهىذلاقركورشملا ةلزنموه ىذا نرحل يدى ألا اذه تلم دان بللا

 تياطزاإل ىم لاكلاىلا مهلسوياروشَلا ةلزنم مه نبذه قري هان ىاعت هللا نع دعت
 صب رشناهآلاةياثع نمو (ىنلا) م« شرما بارشدآاهتشا  شرسربدي وكم رك
 ىلا "اه شاول يمك لسحب رورغلاوةلفغلا نع هدعبيلارا ص هللا ةسبح ى ع بوما سأر
 مزببرشزاهيفقنوح ٠ ناهدهتسم واذئامدي ركنروإل ىع ق2ةلاوهورم الا ارش
 ىنملالا قشعلا نا يورمج فلا طوبرم قبب سر لع« رضيلناو (ينعلا) بنان شيا
 هدفك قام برشلا سلجيوه مزيلا ب 3
 ضارعناطاسلا ىأراطف(ىندملا)« كرآ ضشعبطب د ىتوخهج و البنك شينأساب

 هيقملا



 ه٠ درخرعرب اناث سهل ١ ىم حلات
 هذادارأ نم لكلدوجوم قين مك ا لفع لك ىلع (ىنملا] رب
 رقلا ىلع اطل امكاسحلا هللاو كلما نمامئاو ع !نيرغلا إنا مك اح اوهسأر
 رثوارت و كم هجرخأ كلل نب رف جارخ دارا ,أ ناو هسجرخ ,.خادارأ نا
 ثنو قرشا سم (ىنسعملا) هي واريجنز ردهتسناربسا نوب « واري وئتو قرشم
 يطل ساروا هينا لات تلاقي يسأل مادو

 ترج وي نمزر ددركرشأخ ءرجار خرج اط ىم يلعلازيزعلا ري دقن ذاهل ار 21 ىرهت سعمااو
 مك املا« قأبدا .ةلاوهو خ رسلا ىلا مك املا لاذو (ىنعملا) مين فينس غامدرددناوخي
 نايمالعا اذهو نكفصنهغامدى ارغب ال لالا ف ىأإ لاى نارودلاوهو خرسلل قالا

 ةعنسل او نذلاب اهل اذان ةثك اسدلرمظن الذ ا هعنصا !تالكث لاو تالاسحلا ميج

 .|تسيو دزآدو زمر همدركهرءازركد لموك ل ةعؤط ىوتشم الاس تار ودلل اج ىفأ
 ىلء نيمكلابأيودرتلاداةساوم اب ولغمر ارضطصءرمغ لم ىذملا لغملا (ىنملا) درت
 بلاغلال فعلا كلاذوهيف فرصتي رخآلا لمعلا كبولغمو ةرضسم ىوف لم لك ىنمبةلغلا
 ناك ام لكىأ نا مك املاوهدرنلا ذتي]ن آل قلخإ مك اكل اذ نم اهكسم هنر دقو هترهم

 اهلك ةلاملااوّرلعلاو ةفاطالاو قنورل أو ذاردُمَلَوءَرملاو فرصنتلاو ةبلغلا نم ايندلا هذه ىف
 سوذرسهلل رايتعابدرتلاركذو تانتاكلا بح ىلع قلطلا بااغلا ءال ىلاعق هللا نم
 (ىسلل ) ب ريح ز نك ىل.س يب زال كراك بسكر سرب لوس دن ط ىو ناتيعكلا
 هل لاقو حد هلا ثلسمو ةمطل ما 5 هيغغلا لاذ برة ناطالا ءرثع سل ىفىقالاالاذو

 ريحا لاذ برشو»ذخأو ساكلا بس ةمطللا نوح نم هبفقلا لاو« رش تاو هدذخو هكسم

 ىيدنر»هغاب رمه»نا دنخو داشرت شك ثسمؤط ىو ريحزلا« اف بجوم ا بارشلا ىأ
 انج ادقال ب رمثدعبري:نامز هيلع ىشماسلفت (ئسمملا) يغالو تفر لح اضمو

 ةمدانملا ىفع رشرابتخ ارمغ نموتان بل ار مركلا لم احح وعثر ارورسسءراصونار

 لاحاذهو سللا له !عمة.اكملاو ةببا طل العفو ةئطالملا ىأ غاللا لا بهذو ثاحاضملاو
 د2 شوخو بكري ش» ىم ةيهلالتايللا,اوركسا اال

 فوخالاعيصُنىاريكرش ء.ةالارا اسو(ىنعملا) دنك انزيم ةرزربم ىو دز
 دعب واناصقر نعم ههداسأ ىعمعم اسأ اب راشىا هزت نكسناو هرو هرسةدأ

 راس

 ازوبمرددوب الزينك كيف كع لو ,ىتحالطلاو هرزوللابئاملابماةلاسااةنعن
 ءاجىأر ها بئاملتملا نانارنزوابي زخم « ابوح



 9: مم

 :اهداروا هدبنوحط ىْ ناطل!ىراوج نمو نسما ةئازردبلارممتلا لمس
 ةدُثسمةي رجلان هيقفلا ىأراهل (ىعملا) م هئابزاهريغسنتو تفرزغع ه هئيزاب

 دردسمل ازرات“ ا عا قب و هم بهذواموتنم

 .دزينامز ردا ل يناكسحرب ٠ تسوق ان ةميزع» انرعإلا ىم مظلات حاتو رمان
 لاما ان اركسواناتسثمواب زب هيقفلا نوك ةفاحىضمرمع .نم مك (ىسعملا) أ تسذود

 « تشارف هرعنورتخد تاكدريط سس » ىع اكد اهكسموةب راجلا ىلع هيدي نمالكب رض أ

 رطضافي راجلاكلتدعب (ىنعلا) م تشادنىدوسوىواب دءاينرب
 دئاتلملاهنب ومكو اجه رامبارطضاو هيقفلا اذ

 او (ىمللا) م اسناتتدبدمريدخ نوح و اهل ت فو ردد ما م
 اذكا انفك اهلفب راب اهلا مجانا يالثرمللا وثمن جراديؤمانلا

 اك دشرس» ىم ةاقالما يسح رلا لجرلا لشي(
 نامل هاك (ىنلل] نهب نعم رس نم قدشمع راضم لمف ( دش درس)« ت

 توص نامل ادي تمت :ىموي دل نم نأ يف فلعل ةراثو ةوهسلاب ةراترعملعا نقلا

: 0 

 نم عئط سب وامطم:رانو امريسم ا يلح "بيئالا انقكأ ةلاذةركو 0 .نحم
 ءاقالا ني ةأرملا !ذكمتبسا ةر هلو اممط دع وامنم ىوتسب تح اكرم اغااوزونتلا

 .ماء بكسي ةراتو اهلي وزجرلا اهني
 وشم نيمار ناقل لاشمو ع اذهر

 لاو ع ةيضنلاب لاسولل بولطلاو بولطلاةم عمو قلعتا دع ( (ىنملا) م بولغر بولغم
 مومعلا ىلمةلاماءاله نوكسلو بعللا 0 لا

 اذهر(ينملا) »و ف نبأ ارقشاعو قيشعرع ء تسنزااروشناهن بل نا» ىو لاق

 نان شاعر قرثمم لكل لأ لاو فلا اذهنككحدل ةجوزلاو جو زإإب اسوصخت سيل بعللا
 دومواجي ء ضرعون ءوثداحو مب دظزا إل ىم عّرضتي ف شاعلاو ىف

 عرضتلاوءانغتسالاو ىعسلاو ٍقلطلا مرة املا ءذهو (ىنملا) ضرتفم يمارو سب و
 ةفوثعملالثمو نيمارب ىمبملا فشاعلا لي ضرعلاورهوجلاو ثداسخلاو م دسقت ايلا نم

 ثنو ىمامعرمشنيبررةماذلك امه ررقمو ضرتذمةفال ءلاو قل ءتلاسي ونت اسمسملا
 دحاوكبعا وكل (ىنلا) رك كشه
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 هذلا

 3 'نم هتفالعو هي ءسدح او رك ررخنول ءةاعتو هن اطلا ةذله نم

 «ليشرم دش ذك ارنزو ىوشإ» ىو ىفاسورةخالهلاو ىسلاو از متو اسغن قلعتلاو

 هجورىلعةجو زلاوج وزلا ل جالا ذهليفو (ىنملا) يي لبسك دبارتز وشما نكمدك
اولث/رتتالرامطفنمو ةراغم ى أ ةجوزلا نماليسكن كتالج و زاب ليق نان يلغتلاو لاثما

 مهز

 (ىعلا) هوت تسدرهادادتناماشوخو واتسداكت

 ةاطارعل هن تطمأ امهتةنسح ةنامأ جو زا 3دس ةحوزلادهسرعلاةليلةنكلا طثإلا

 هله أب مهفطلأو امل مهسح [(اادينمؤملا لك أمالسلا هيلع لاتةنامالا تلبكلنالةجو لا
 نهرمْدخأ مكسات هال ى هللا اونا عادولا :فعيف تخفف لاةلوسر .رلاناربعأ اذهب

 نوهركت ا دح أ مكشورف نئطويالنأ يبلع مكملو هلل ةملكبْن هجورذ الضساو هللا ةناماب

 جيب اصملا ىلا ذك ف ررعلاه نو كو نهتزر مكبله نمو حرمهرمغا ريض هوب رضا ناعض تف
 لاؤو دقعماب (ىنلا) بدنك تاب اد تودي زا و دقعم ىاىنكونواابهخاك ا ىم
 ةسقلا ىلا عج ر مث كب هنلا لعب يسحو مي رم لح اكن تحت ئه ينل اهنحو زب هعشت قفا

 (ىنعملا) م ىدهاز وش دام يفعه « ىدوطب زاهيقتنيااجتبا سام ىم لاق

 ْئم دهزنمألو هتفصيرم قبيل هركس ىميوكن ماميغفلا ١ ده ماغملا اذه ىف مالكا لستاح
 هيققدآ » ىرشم هدهزو هنفم يكدتو باقلإو حورلاب هزل بلو همن بلغم راسو
 ءارومللا ثني ىلع عقو ءرملا لاذ (ىنلا يذأ ءاناردناوا شت ٠ دازروح تآرداتفا

 هلال بيهن سول اذهواهلاسر ىلا لسووَجكَم ب
 توبي ناجح ناب» ىر ىلا ساير هرَعَرَوَت علا لت اصح بارشلاةطساوب

 عورتا لاح ورلاثلسوو (ينلا) ميد ديل ىئددي برس غي صودنوج ه ديما لاو
 اذهل ةرانالرضتو برطشت امهسؤ رتعطفنا نيريط لاءتكر ضنا دبالاو تغنلابلاوقلاو

 ةمحملا يا ارسكو ةيقوغلا محملا اما نا ىل_هبنا

 هياقسة حظى ع هيفا !ندردأهلا عسنتلا رعفلل ناش اذهو ف

 انفع تأبلو (ىعملا) ميناج فوود هزو نيدءايخمج « تالسراهجكلمدج
 جوخو حمبسلا امو ناطل اوم امو بارشاا سا هود امثل أمم ضن ىل لاقو يش هيغفلا
 هلاىل«حا ورلا فوخانو فوؤ امو نيدفاامو اب !ام لاةوءابح 4 قس لو هسبلف نمفولملا

 ذ :نيعردلاءدانفانا محط ىرنث. هنبع مهارئالاورضح ما ضرفإ

 اذافو نيغلارو نيملا ىف تعفو مهيعأ لب (ىنعلا) جي ديس نا 0
 ىل_عل صح تاب عامجلا بدسةلاحامهت عنو ن ياا لا ذىفى نعي نيحالو نسح انه نكي ل

 اههجو وأب وبحفاتاذ نم ةيانكس علا أ نيعلا ىف امهنيعأت عفر ىتح



 ا وح ظننا « تشك زايؤي رمل
 راس ىأ ةرثكلاوهو ىيزاللا انعم هيد ارأ نكسل ةرفخا ىنعمب اكو لو ةيسسرافلا فلكلا تمن

 نوكبن ناعم ب رعلا فاكلاب وك توكسوأ اينكوالب وة اقسلا سام هيففلا عوج
 تاطللانالعمج رملاو ةعبنلا نعربم ىأ نب رطلاع وحرنيأ لفو تلاه ةصقلا زهيئعملا

 م هعرافلاٌءلرازانخ [ديد و هعقاو دنيسان دماء اشإو ىم ملا نم بهذ سلجلاقهراظنت |
 ةزئز الانهىأرف ةمقاولاىريىتحزرملابناج أو سلجنا نم ناطلسلاماق (ىنعملا)
 البىهىتلاتاب ارطضالاو ناكرملا ىأروةب راما ىلع مئاو هيغفلا ناب ةمايغلا ىأ ةمراقلا

 © تقندو رازماجساحم ىودس ه٠ ثفرب وتسحب
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 أراسو (ىعلا) ملاندبت نجود نوح ةنشن « لاكدريو رارشري خفت دوج
 ب رالاوهيقفلا مدقق راىلا قاتشاو باهل متوحش لاكسلاوةرارسلابا«ولمت ناطلساا

 / .و/خ ل داوم نوح » كوش ل
 دو ناطلسلااةر هيغل اىأراسمل (ىنمملا) « رغز

 راما 3+ مسلاشيؤاملا حدقلا أ مالا للم
 - ايءولمماب «بةفلاعا مح (ىنعلا) يي رآشءبطردمدمرمخ
 انالومل لسقيملا ةانالا ةعسطلا نمج رخ فيكرترلا هعبمل ىلا هبئيحو ادق هطم ااناربح
 ىوتثم همملىلا ءئحوابارشتاطللا طعاتنأنآلافهعبط ىلا بٌيحالؤأ أطال
 مقساامل (ىنعلا) م ازرتش دلع بطابم دعك . اي كسس ىاتفكارماشدمآءدنخ 9
 كانو ىعبط ىلا ثيث أر مك اي هيققلل لاثو ىرورش ل عش .انأ مالكا اذه بمفلا نمناطلسلا

 مهاشدايإل ىوتثم ةي رامجلابليلا تنسح أو بضغلا نم تضرف ىأ كل نكتب رامملا
 لدعلا ىراكرتاطاسانأ (ىنعملا) م داديمدوج اراب مرو ناز «يدادو تسادع نمراك
 يح اصم ىطعأ هلوانت لام لك ىأ ىح ال ىدو ىطعاهعاب أو دلو نت: ىذلا نمو ءاطعلاو
 مش وب وخوراب دروخرد مهد كه شوو بحه مثونت مارت خط ىم هواتف هنم
 ىتمويذذلت أ الو هفذأ موذيذللاولل !ٌييدلاو لسعلا لشم هب را ا ارضا

 شاو باطلا ةادأوت سم بكرم شونق ءابا كايطع أو بيرقلاو بحاسللةفايللا ف ايأءار
 قأنوةذي ذللاةبرسثالاوةذلا او لسعلا شوبو لالا عارمسملاىف ىذملا لاذ ىلا عمجار رماه

 + صان ناوخر مرونعم ه نماك !رتمالغ نم غاروخ تازإو ىوتم برشلا نمي



 (هئ

 اراك دن اروخ تآ » ىم صا ىامملا ىلعملك ؟ىذفا كل اذىاماغ م. (ينعلا)

 م اطالة نم يا ماا ديم و( ىلا ) م ازا هتمج زوو سدوخمك مماعطزا
 ىههذهو ىف الغ نعىمفتزما النعي ابنوأ اصضان ناكتا ىأ ”ىلاوأ عضانلا نيمملك ىذا

 سالي ف ارمثح م اشويبدازو سايل سلطاوزخزا مقوي هج نمط ىم ةئسملاةل للا
 اسالي مسيلا الوىئدخشو ىهح هنم سيلأ سلطاالا زكام سلا سايل أ مانا (ىنلا)
 (ىعلا] «نوسبلتا متنكمهو فلا هنونفر ةئينزا مراد مشط ىوشم .

 .اممشحلاو مدخلا اوسبلأ ىأ نيستا مهوسلأ لاق نالذونفلا ىدىثلا نم ىهتأانأو
 (ىملا)« نولك انام بانذالا ارم٠للا و نونبانتيصو نبا تفك ىنطصم) ىو هنوسيلت
 عساوتلاىأ بنذالا اومعطا هتئثأ نم هدالوال و هيلع هللا لس ىئطصملا ةيسولام لسه لاق

 نم نيسنمؤلاب ىوأ ىنلا لامن تلال مس مءاكه ان ونبالوغبح رسوترلك أتاميدفلاو
 لاقمالسسلا هيلع نا ريغصلا وماحلا ىف ىرافغلارذفأ نءىو رمماه2أ هاو زآو مهسشلا
 ءوخ أ ناك ن ف مكيديأ تق كلو كناوخا
 ثاطا ل ا دالوأ ةصق ىلا عمجر مت هنءلف هبلغبام ءذاك نان هباغب م هفلكي الو هابل نم باي وا

 كروب سرد ؟دروآع بطن سدارذاركيد ويوم لوغب و مهاصتب كك ربك أ ناوهو
 هصنبمولسرأ ناب ردعبطلارثك لاق أ نا نلخاب (ىنلا) 6 هركب هاروت

 نيبغارو بلا ةيروبصلا ىف مهلعجو نو لاصح ىتح
 لفع نك اودي » ارشي وخ يدرب دو

 |ربصلا ل عجاو هعبط ىلا لفن يخلع رماح[ تنأ اضيأأ (ىنعلاا) عيار شي دارج
 درر ىمركو شرع جواب ناج هدوشربت بس« ىزوالخنوح » ىم ىدنغمكلركفتلاو
 ذر وركتاح انج لريصالالدنوكيامل (ىعلا)

 , ه قاربدش شرعسوج نيبار فاطسمإط ىم
 هر هريصنك اا مو هيلع هللا ىف ص ىقط هلا ىلا

 هزنل اهلا ىلا لسور ىبركل او شرعلا ىلءالعىب> جارعملاةليلقايطلا
 دوضغمو قو ثه+ ىوسدبح تبالو بناجارجامر ثحي مامتزا دعدناك داز وش تشكن اورإ
 ند _ثرتكتسج,دزن ناكماردقب تسدو دس لسمو ءارءرك اد: ثأب تكي دز ناكما ردنا

 قوما فرطانيساادالب وةيالو بنام ناطل لا هالوأ باهذناس ىف اذه يتسدومحم
 | قوشملا ىلابرذأ اوكي ناكمالاردغي ىتح ىرحامول اغلا وليم! ار ثصلا ما ةهيدوصةلاو

 | ىهلانالذحو دعةسرخالا ناكمالار دهب نكلا دو دسم فو ثعملا لاسوو ل سو قي رط تاكو لو

 دوز دننثكناورودنتغكمنباإط ىع بجاو لوصولا لماي قشاعلا ىلع



 (هعغ)

 لكي دساينيمل ادالبفرطلار بهذ روذل ىلءرمالكلا اذهاولا (ىمملا) ييدوبهظاستآ
 كلف صالخ الاو ق دضل هلل ابره ىف هم دخعضو نءناف ةظمللا كلف ىرج مهل ىرجاع
 نازادعن م دئدشنئيدسو د ندب زكم ربسإل ىءىلاعنهللاىلا لساولا مك .ك ىفناك ةظمإلا
 ىشعلا قي رط فريسلااوراثخ !ناطلسل ادالوأ كانو( (يملا) جي دندثنيج دال ىو
  قمربسي لا ذا كا 1 نأ لعااذهأب نيسلا دالب بناجاوبهذ كلاذدعبو نيقيدصلا نماوراصو
 نيسلا دالب نمدارلا نات قوش اوةلاح الو ىلكملاقوذهلا هيلا صب الت ا دهاجلاو تاماررلا
 هللا ىلاربسلا ةةشمو بعت ىلعجيو رلاربلغلاو لمعلا مهو ناطل لاا هالو اريسو هيما لاه
 تان قر دعم ار ىدتتشاذكبارشلمو نيدلاوإف ىو مهلا ةروسّللاىوام النو ىلاعت
 قلما يمأ نم قف قوش نير وكس لاو نيالا و (ىنملا) هي دتنسشادرب

 ج جاتو قتلا مشل .هزونأ مهدأ نيهارا 6( نما (ضلا) رش دركريمو أب قتل“
 هدتكفاارشي .« ىتوخرم لم مهاراوجاب هظاعم سأرالو لحر

 دورغلاراثىأرانلا قءامر يسهلالا و ثعلاب هك صرملا مهارباكوأ (ىنمملا) جي ىثن ردنا
 لوعم !لثمو أ( ىنعملا هي دي دك ىناح شريت 2م
 هللا' اننا ىندضس سونام لعفا ىتمأاب لات ىلأمن هنن نخ مار هماح بحمد, ئرابص
 كالهلاها ارلعو نودعلا بناب ناطل ل مالزأ حوت ب ولسالا اذه ىلهونب نيالا نم

 كرما تباكسؤل سيقلاو ما م دو يبات لآل سؤمد حد د“
 اله هيدوي دوخ تةو فسرب لاسجابو يظ تروصن و دوب ب رع أ:

 5 .11!ىفالةرو سلا ىف ناكو برعلا اطلس ناكمناي
 دما ضازنرجب رعنانزو» هنامزع انما ىلع لامجلاو نيحلاب اهئاف تقولا فس .ناكوهو
 اضلز تناك اك هدب نينيماؤاكب رعلا"اسنو هب ع.طرعاشؤادوا
 هو بيب > ىإك ذ سال منافق و ةمالكئ مو عب ذو عب طلارا ,ءاش هان ءاللا
 : ..ح [مل ايطاخت و موك لوخدلا نمو
 لوخبدلا عضوميب هديا ىلا هلم حرضق لمرلا قرغ .ثيح ىرالاو ل ءرلا نم طئاسناموهو
 هحر مزاواةلانووا ل زغب ى ا دنتسج ىناججاررا ناز همه نوج إل لموأاعشوم نيب و
 قسم هئينأو هزغت نوكي ئثىال بحتلا هقااب حو رئاو باقثلاب هوبا ١أالا عمي جتااسأ يكدر
 لااا كت سنا دىركمإل سيغا !'يماىلا عار ربهم ةث اللا عضاوملا فوا اج
 هذم ىف ثالاخا هذه نا سيلا و رما لسعالاو يداءدر ,«ىنفن الان ىا عطرك افزود
 ءرمانباتيئاعإلل بارتلا اذه حولى عاهوشمت ةروصلل بفم لاثم ةين افلا ابثدلا



 م(

 سيلا ؤ سما اذه سمالاةبفاع ب تن ناهز رفو كل ءززابش منك دشادبب ىلاحار سيلا
 تازاودركتن اهبل درداردوخو و هدالوأ نمو هكذلم نمر للا فسن ناب لام هسيفرملل ١

 م هرخكىلاءاشب نم نحب صتخعتسهزنم مل ازا كس كن بل طرد تفرركب ملفا
 ىذلا الاذبلط فرخ 1ريلقاىلابهذ ملقالا كل اذ نمو ةقوخ ىف هسفن خا سيفلاؤرماو |

 كلامبزا سيفلا كرما ف ىم ءاشي نم هنيحرب ص: ىل عن هتئاوهو يلقالا نم*ىربوهزنمره
 برعل ا ناطلس هنوكممسيفلاو سما (ىنعملا] ب برع ةطخزا شع شدبتكمه هبل لشحخ
 ثاطلسلا دالوالعتوأك بيسن الب ىأ ةفشلا ف شان نوك ةفاسب رعلا ةطخ نم قشعلا هبصم
 ىتح(ىنعلا) م 'رلمزا ى كلمايولوبترد دزه تدخ دمابانإ» ىع روك ذا
 كويت ناطل ل سيقلا مما نوذرعب نيذلا لاف انيلعطت ىأ برضو ناكممسا وبنى أ
 ىتشخ قدم زاكشرد دكباجنآ[ت سد آس يملا“ يما قط ىوتثمب رعلا ولم نمتاطا
 ثمل ديس قو هو بسكل او دكسلا لج الراي دفا هل لا ىنأ سمغل اره اهم( ىنملا] حب دي

 ٍبوخكيلمىا ارواثغك ه واش بي دش بش تساوخرب لمن و ىونتم انبل طفي
 هجولا نسج كلم تنأ نما الناتالبل سيغل اًئكرصا ماد بهذو لوبن كلم ماض (ىنملا] يو ر
 قل تنأو(ىتسعلل) ب لاجزاودالبزاماراترظولاك دش تكلمود تقر فسوو ف ىوشم
 ناكدنينادرمهتشك »م لامم اداب نر عش طم تلو تقول فسوب لام او نسما

 ادع لغبسسفوعن نم لاجرلاراس الأ يجمل ]هيون خبم ىفهملم دانزنآو' هون خستززا
 اكلم مخالب روذملا ل وسور سق بيب نرمسد سدا ليَصتو تبلغ ببن كا نيسعبطم
 »و دوبام تف ون ىئابام سبي ا ىم كل ىرساو تكلم لثم بالط تا ىأ بلغلاوح ورلا نم

 اييسنوكت اميشمانراي دفوايروضح ىف تاك ناو (ينءملا) هب دوش ناب صوآلسوزناامنابس
 ةسينامورةلاحانل لصق ىأ ح ورةثامانحورل نوكن كبح اسمو كلسو سو انو هتضيل
 بوث الر رم اهكلم تمجبنبا هوت لوامم نم كام مهونم مه يو ذزقةام اهيدادزت
 تنأ ىأ كا ةكورشم كلالمالا كا تمه بدسب ناطلسابو كول تل كل موانأ كلاي (ىنسعملا)
 هفلفؤو ىمةئطللا ىلا دوعيا4بيقرتاذهو ككمدخ أ ىتلبت نا ةداعس ل كنايتاو اهكراث
 ا (ىنعلا) « شوب ىرررسزاتشادرءتامكسصا: « شودخواو يس شتفك
 ,وغلا ىلم تك اس سبغلا وم او ةيلغعلا ةمكسأسا مارب كهل لشن ىأ ةرم دك ةغسلف كلان

 ىونشب البت كلل ءرسى لما ىأ هاج هجولرئاسلاو ىطغملاهرس هسجو نع عفر سيفتلاورما
 (ىدلا) يدرك شنادركرس لاسر هدو نوجه ه. هردو قد ءززا شوكي وا شتفكمجانإ
 او مار هج ىتح عيجولاو لأنلاو ىنشملا نم كوبت كلم نذا ىف سيفلا رص اهلق يشكو

 ابو تفركيواثسدإ» ىراشم هس ل ثمان أولو وانارمحو مشاه لاما ىف كلما كلاذ شيلا |

 سا يوما )19( 



 (هع5)

 جاستلا نم سيفلا*ىما لت راصاضبأ كلوت ناطلم كاذو ابحاصمهلراصو سفاا هيمانبالسم ةلوبتلماذهدسعس (ىنعلا) يب دشرازبب ركر تغززا مهوا م دشراب وا
 م هنكنبا تسدركش نرك « هثودتآد نشرروهدالانإل ىع ارغنتم تفلاو
 ءاكلا اذهل عقيل قشعلاو :ديعبلا البلا اابهذناناطالا ناذه كاذدع(ىدعملا)
 قشعلا (ىتسعملا) «رينخالا مدوية دكر وا ريش تسنالفملاب و دهش ناكر زءدب» ىو رمثفلا او راتخ او رايدلاو رادملا اوكرتىيح ةيضاملا نيطال لاب هلعفو لب دحاو 5سم
 «نيلاكني ملا لسمو لسم نيلمكسلا ىلع ىأ تيل لاسضحلالا عو دهشراكلاىلع
 !؛!ذك قرفت لطر هز و لمح اهفعضواذان ةباهتا تغلب | لمح نمو تلمح اذا ةئيغ ناقربسخ الا ل رلاوه قشملا دوجو ةتيفسس لك ىأريمخ الا ٌيمةنيغس لكى سعرصو نو نب و
 ناك شحلا نموخآ اثيشم نلمح اذان ةعمذلا ى الخ الا نم فيظنوهف ىسهلالا قدعلا نم ةه-
 نيالا وللا نمريتك كلا نيذهريغو(ىنمما) ب رابتودوب رب لمزا ناشمشع ه رامش فو ولم سود نياربع »اى قاشملا ل ئءبرضريخالا نالت تيل ةيانم ومتربخالا نللكم يلع
 ةلاوتوقلاو كالا نم قشعلا مه دصتأ مهلدا دعالا

 رويطلاب اثم نيسلاادالب فارم أ اضيأ ثالثا تل طل حلادالا اءذهحورو (ىنعملا) 6 نيج هناد ره هتشكن ا سو بحه نجد رك ع سهير ناج ف ىو هيخالا نا ما« ناكف
 !فسؤَبح ناد بناج لك اوراس

 ةيصويلتشم ىأ ةسيوا طةةلمروبطلا لستم يملا دالب فار أن يصل
 بلا قءرهزإو ى+ لاةاذملو ريوضلااذهرامملا ىلع مهلةردقالن كسل وئعمواةي روح
 نم مهاوي تح مهل ةردقالو(ىنمملا) مر يطخنو دويرطخم ا ىزارهكذ اشك
 نارازعد مط ىع ةبيسل الهلاو ةريطح ةلام ان المح ال هيششبالو ةفرعملاو ديحوتلا ةبح ليصتف ىف وهنلا مربين اكلاسلا ىلعق يظعوريطحر طم ابرس هنال مهرسسو مهربهش
 نامزلا لاذ سر فولأ ةثام(ىمملا) ع ناك دركءزدول [مشعن شع .٠ نامزنك ويب رس
 اذهو ىثعلارس مئافا دنع انعلا كلالم دسقو هسوقرتواو بضغلا شعل !لعفذا سلغب

 ىواسي الوهيضةنيح مهلتقي هناشم لق دصقاذا هل
 مى ثكءريخ مدبمهدرادىرخ « ىثرختقو را

 اوكمظه نآدوب نبا ىع ءاتغتسالاوة دما ن مغ رغب الوةلوهسن اتق ىتعمب ىرك ضو وهو ىثكهريخ عيبم ا واتقو ل بشغالم
 ايف ناكل ةظمللا كانو( ىنعملا 6 دشدول 1من هكسنو مي .وكه جنم اه دشدوتشخ

 قدعلا



 (هعم) »ب

 :١ اد تك شك « وارب ثىا دفنا جرم للا كم
 اذا كالهلاوزاطناو ةبوعسلا# ولا حد ءادهتر

 سهلالا قكملا لونقلءادق ورب لوقب هنأك قاشعلا نمادحأ اذه
 كلالولارتولا(ىنملاكدنبنباٌةدمماهتنطلس « كدنزتارازهزا ب ىنشك" لط ىوتم
 تولانال كال موتومةدوبعلاهدهل تانطلسلاو فول نم ىلرأ ىسهلالا قشعلاب
 ىو لالعمتيدوبعل ةيدنلا تانطلسلا عيبجو" قابلا متادلا قوذلل رسوم ىسملالا ىشعلاب
 دالوأ كان( ىعلا) «يرذحو فوخدسب ىدنتفك تسد ٠ ركدمهاباهزارثيلئك بط
 مهنا ارلع مجالردحو ةيضعن هنا ايملاوةولوفي ةيآكلاب ضءبل مهضعن رسةمئالثلا ناطلسلا
 تامتازجارمآ م دوش مرممادخرغا رزارإل ىوشم هريغو روصنك" اوكلهل ءارهّوفتول
 نانا ل عدرتس مهضازمأو مسهعاجواب تاسوصخمو تابسس ام تام الط ها اوكرا دئاذهلو ءاهملا ريق بحناشم تكل ركب لو وواعت هقاربغ عرج هرم نكي لو( ىعللا) م دوبن مدمه
 ريغ ةبملالا تايلعقلا . ارم دح أ سيلو ةيهلالاتايلعتلا نا طلسلا ثني ةقو علا نمدازملا
 تامالطسالاو (ىنعلا) يربخ دارار مَا هركدمه نايم قام الطسا إف ىع ىلقلا
 تاحالطسا مهيب اشبلا عضو رو سنم :لأ مد عبي : اداريا لجالاهوكسم منيب ى عقلا
 قارطممل ه دنتخومآماهرمطلاناسلنيزنإلل تشتم لاناذولو قداصلا ود اهااالااهلعنالا
 تاحالطصاوءوريسطل نال اذ نم .ماوعملا-ليتولوت.[ئكسملا) د ئتو دنا ىر درس
 نآتسق مزارات روصو ىوتم مسجاكن ماهل مهظمحل ةسأي راودسإ .؟رجاشلا
 تاحالطصاومو مالكم لاذ نكس (ىنسعملا) 6 ماخد سم ناعم لاعززاتساطاغ مالك
 «رويطن ١لاح نم نولف ان يلا لج راكم سه نيذفلا ماوعلا نكلريطلا توم ةرومهللا ل هأ
 ةيضتلا نم هنا ى عدا ولاونم ل ءجسنق مسنلا نيب رطر وبنزهتاع!ماةلمنلا نم ىك
 ينايلسوك 001 لزنملا ف الناكلا فرس امناو لسملا ىاوتيببلا اذ_هتلانتاهلام

 معي ىذا برشلا ناولسنيأ (ىنعلا) 0 ريغ #ه دربك لم هج ركوي» و ربط نأ طادك
 قاب فراعلا لوقي هناك هر مغ تكل ناهس نام السم ناولو تب رغعلاو ريطلا نطو ثوم
 |ولوءايرلاو ربكسلا لها نم ةرما ١ناطيش نكسلو هن دعم نمربطلا قطنم فرعي هنقو ناجل <
 هتعيبل نبيل نم بلجو اب هدمواك لما مو تاغ لكس شد ىؤرو ويطل ا يدرغ
 ناهلسة بو زيرمهز خأ ىذا همتخج معو دفع ىلع دعقو دج 2 ىلع نابلس ماسةم قنا رس (ىعلا] ع تسي شان هو تس شرم ل* سبا هدوك اميل سةيشير يدل كب 0 .ِ . ور نم جني فو ريغوه لم نيسعلا اةيئرمم سيل نك هداسو

: 



 نمهلسيلو ةليخ اوركمملا له هذ ماها ةطماوعتيي رامغعلاو
 ةوبللا| ,ادوف املس ثروو) نابل سان ديس نع ابك اح

 ءانؤي(ئثلك نمانيتوأو) هتاو أ مسوخىأ (ريطلا

 م :نم هيلا ستر لانا مهنراعمرارسأو واقد وم فقالو موةطن
 (ىنعملا) «ن دف نمرويط سدي دندك م نكمهففاو» غرم نازاوتإل ىوشم انلص نم
 ءاوهلا ىلا نيبو نم ارويطلا نمتن قيقا ازمسأ نملربخالو دياتلاب دعم تنأ نماي
 مهدهاشتلو مهرتإل نان دف نم ىه لل ارويطم ارث كال مهما ةيهلال ارويطلا نم تسلو
 نآدوبن اخرهس ىاجول ىم مهم نركت ىتح مهكل م ترو مهن أن و مومدختلو
 ةيملالا ةيوهلا فاق بج كلاذو (ىنعلا) ”هانف(ت سدد انارول اخره ٠. فاتدوك
 تسد لايخ لكل نوكبال هالا بند ا ةكمح يل [طلال شاء فراعلا ىأغ رمل النوكيا
 لادبالاغرمسدارأو ليضلادوجوبل ابل روظ العا ١ عونسملا ىأ بكر ثففسوفاب
 8 آ الا هذه ىف تامه ف دراولا
 فارع الجر هلكم هللا لدبأ لعبر
 هك ارى ابخزج إو ىوشمنو مسني مسج ونوؤطع مج و ضرالا مومن مج ريغسلا عماط ا يف
 تسدنوكب لايغاذلا ذالا ( يئعملا) مب نارتدتفا نايعلا دعب شوكن 5 . قاشتاواديد
 .ةدها لاو تابعف ادم تقولا كل اةرهظو اناغتا ىأر ىذا ديلااطونصمىأ فاي
 الاذؤو رافيداشرالاو رشبلاسوفنلا ل يمكتتو ةشااعملا دس مث ماقملا لاذ لايحلا ىرب يلمكلا نم مهتاحال-طصا فرو لادبلا ةبتْزمدجو نمو ةب هلك لاو ز و قارف لايغنا
 بو ةراكلاةيتراأي و ماقلا

 .فماك م تحصمر م طق قارخفإل دقرذااب
 ةيقتما كلن التحلل ال اللب ايعطقانارف سيلن اصل ادعت قارشلاو (ىتسعملا) يي تيقتم
 را عمجر اذا !هياعو ةدحولاة بترا لسو نمنأة قارن لك نمةئيمأ
 ارم ط ىمايعطناةارفةدحولا ةبئرا هقارفنوكيالو داشرالا ةحطصا
 '-الحالو(| ىناا] مدشكيممدكتا ,زاباتفآ ه
 ايوفا الا دس لا اد ارأفاسفن لا نم سهلا



 نقلا
 رتستي و اسفن لا ةانمرهىذلا فاسنالا دسجلان
 هسه نكل لسمش الت ارلحت هيلع نكي ولون

 ريف ىرهأ نمدهاشأ (ىادإ لسشي :

 .رضواقرح ىفارن لاذ« ةشر ,فطب غران رطل شأن أ
 اناس( (ىنلا]« جالطس اشيا فرحزاةزدمبع ء حالس ناشي زوج شب وختام جف
 فيتو الس مهم لفت بلملا:دئانو عشب اشملا سال طم! نسالحو روشان كيإ
 مهراعشال ظةحو مجت امالطسال نفر عم در مهب تالاحالط سا ءايلوالا فرح نم قرسنالو
 لاذ نمندب ظحعاو مهنم لنهب قلما نطولو مهوارسأ .أ ىلع« ففتالو مهلاح لهن المهتاسأو
 ناطلسلاادالوأ !ذلكمهرارسأ ىلع فقتال ةبناحورةلاح ىوع فل ذبل |لصبال كسل نظلا

 (قنعلا) يدوب هدركفسوب زمج هجمات م دوصاتنا دشسزا الرد قر 2لاقتراشأ
 فيوبرسأ هوعلاىالمرما نماهرمغو ةرغع الا نم تادوجوملا عسب بها تدضواضاز كاتو
 ردرامانط ىع فسوبهديز بشت رك ذا ذانطهالعأ ىلا اهاندا نماغسوب ءايشالا تمس ىأ
 قةمساّتفك نب رطلا اذه را( ى ملا 0 درذمولعمن[رسارتامر مم « دركموتكماهمان|
 هدشمر شن زو .ىدكي نوج وف وشم ىئأس الا كلنرمم مراسحملا ثابعاو هتشخاوءاسه.الا

 تاك امئالمىأايرنرانلا ن مرا مهلا لوغتاَكذلَم(ىنعملا) ب دش رك امام راب نلكى دبنبا
 |رانوائيلةقارتحا ىمءياقنا ل حلا لاذ نا اهدارم

 دشزبس مكر و « دي ركشبدمارهم فكم وف ىونثم انلائالمراس معمل | لشانةوش
 | نسغرض+اتااقناو اورظنا ملط ىأرمسةلا ىنأ الز ثلاقناو (ينملا) هدم خاشتا

 دقو ةوارط ف اصغساا نسفرارشخابو فسوبلاج عول طرمقلاعولطن تدار[ ف اصغصا ٠١
 م دنيسدز وس ىمه شوخ فكم دوو دنيطىشوخاهكر نكبر وو ىم فيوةمانر
 افيطنرتمس لمرات لاةناواغيطار اصنالا له ناروالاتكرت تلاقناو 0 د

 لمردلا قارتسحاب ويسوي: ب لغعلاوحو راروبل غلا الرش قاروألا ؛لرضب تدارأ
 هشوفكمر و « ثذكن ارربلسلك ىتنكبر وإو ىوتثم فسوبلاهلبمو فرامل راظننا
 (زانمرسلاةناطالاتلاةناوارس بابل لاقدر ولا تلاقشاو (ىنهاا) يتذكر انجترس

 قىماهلرسلارهظيو اهلءانغتسالا ىر,فسوينوكن عزانهترس نهر اهلرسلا لوق نم ثنك
 تلاقثاو(ىعملا) يت :اكفاريدك ىتنكبرو ٠ تضخ ن نويامه حقك رو
 اومرقأ تلاةناواهل ةسناؤمو اها ف سوو تاغنلاالا يب نكح [ايومالعأ ىلا طوع

 ردكتو اهرطاخو ا جلقريشتو اهل فموي ظارمم صو ناملالا مدم تدارأ اهوضنن اوةمثمالا



 «الاىفأ املا تلاتناوا

 نير ليزب زان اوحان ه دا. تح قتيدشودىتنكب رو» ىرتشم اهلن و ةراوساافلاو
 ةعطقتراس جضنلا .هب مئاوطساوأ مام رض اوضيط سم! تلاقاو (ىنمملا] مدل هتلغ

 هفسوي ناو اهسهيب ىع ىلاعئابطلا مئاضن نعو !مهني ىهىنلا ةبفاردقنايلغ نم تنك
 ققفكيرب و « لم ىلا ثسم ىتنكي رو إط ىوتم ىناح داتا” ىلكر اظتوةياعر لبق
 يسوي نم لسا ا ةبح ازبخ نع تنك ملال زبملا تلات تاو( ىت»ما) يب كاخد درك ى بسك
 نم تعفس!منااراعشا :ذلالر هل معطال فسوب نءرداصلا“ ا دسغل او ىرتعلام اهطلا نعو

 ر ومظو اهلاوعلا ل :دعام م دع نع تنك اكمتمراد كلنا !تلاقنارا ”ممامالك هذ

 دود تفكيرو « عرس دع[ دردبمكى تك« رو إط رش اجه فسوب ضارعاواهدا ع سكه
 باتو هر ذن نع تنك ادص ىف عةور ىسأر أ محولا تلاف داو (ىدملا) ب مرتشوخ دشرم

 ترعشاو فسويءاض» اضرلا نع تكن حأ ىر ا سأرل' مو تلاهنو اهل فسوي
 يمىدب راقارةىديعركنر و ٠ ىدبواقانتع' ىدوتسرك » ىم ثا هئياستعب
 ينعي فسويل انارف تاكل هتمذ ا ماولو «ن نصل آمل ناكل ن> دم انعازناولو ل ساهل او (ىمملا)

 نارارهدس وه ىمهتارفب قلعتلاتدارأ ائيستمةناردلا وي لعنلا تدارأ ايش تح دمنا

 فولتير شاغل ناولو (ىتسعملا] مب ىدب سريرا ءاوحووادسق « ىدز م هريوك مان
 ذوي هدي رثدرك ذنئث لكو فسوقأج دروع د صئا توك( عطلخو ضع ىلع اهون مسا
 تناكولر (ىنملا) هي واماجثمريسوا ىدشحم هوا مانوتيكوج يدوب هتيسرك ف ىو
 ةناركماذعلر ريستوةناعبش نوكست هرك ةومعسا لوغتو فسوب رك. دنت اجلا اه ناهوج الز
 (ينللا)« ىدشن ل ايَسبر شف وبما ه ىدش نك اسوا مانزا شيكسنشت » ى م« حدف

 شاملا نآل نطابلا ةبرش اهل فسوي مسا نوكيو از سطع لو نيو نكسب فس
 هشطم لوزروهب مح و صخرمف نوذو وس لس ارك ديدَمْسمدا دْزيئ ذل اوه
 كاكولو (ىنعلا) ميدتمدو-ىتشكل اا ىوادرد ٠ دئايمانداز شيدردى ديروط ىع
 ىوثءاعفات ىأ دسئمدو اهل ناكر ومو بهذ لالا ىف ىلاعلا مسالا لاو نم عبجو اضل

 فسوب مسا ناكو (ىدملا) جنبا ث سودان شمر د داكن با ه بيتسوباو وا ىدوبامرمتنوإو
 رك ذبىأ قشاسلاب قرشدملا مسا لمفي اذ كفويربلا نماهقي ورغك ءانشلا توا وا ىلاءلا

 الودمت الدث ارفمرك ذيهلرص# رةمافلا نو شطملاو عملا نم نشاعلاوخ
 (يعلا) انفع دوبنوج دلك لمص نبا » الاب مام دره داعم اعل وم ىمخ

 مدل موةرمملا لمهلا اذنه مي لمعتال نكمل فيظنلا همح انو رب سفن لك ىف ماوعلا داك لو
 مهامنا



 (ههدل

 ةئارك ذب مح ولت ءطاالو قشغلا ند مهلببصنال ءاوعلا نان قشملاب مهفيكستو مسهفاصتا
 الاذو(ىنعلا) يوامايزا اروادبي ىدشبم ه وه مازادو دركي ع١ خط ىءرئانتالو
 هما نمار هاظ كراس ةريغو ىقوملا*ا يا نموه معا نم مالسلا هيلع ىسيع هلعف ىذلا ّيدلا
 ذ ٠ كاجديدرك ل ستمق حاب هكسنوح » ىمىلاعثف ار دق لعب هلل قشاع نال ىلاعقأ
 العو لج قح ارك ذبةصتمحو رلانوكسال (ىنعللا) منت سطبارك فو ثسفنا نآ|
 هرك ةوهرك ذاهرك ذفىلامتهت حو لا تلصراذا تعب ل داذهرك ذواذه ألا ذرك ذف
 تود ق2 ةزارب ودوب د وخزا ىلاخ إف ىمءابلوتالاو *ابدنالايةبوصخملامللا ءذعو اهرك ذ

 اهم اذن يليق ىلا ةلصاولا حو ىلا تال(ىندملا] ب تسر ردك د بال نكءزوكز سس.«
 هانا لك ىوف- ىلع هيقوهف قشاملاز وكو دوجو نمر مانو عمرتام لك برمحل اقع:

 اوعطقا ل روصنم نبنيسح اكو ف سوبا, نكم ام د عقوف اهو دصقامود اضأ م مخي
 نارفعز ىوبم دنخإ» ىو عيري د بالث ينعم نا لع هنلاهمد_رضرالا لم بتكهولتق نيح هوضع
 ءارغ ءزلا لصر ة ارشاءثلحشلا (ىممل ) « داعب تازابي ى اهو رك مادودو

 صن ارغمزلا لو نم لص عاك طش ل مص لصولا ببسب ىلا عت هللا لصوالصاولا
 لصبلاو لهل ترو نارضمزلان كلا داميلا الاة لص رئارعي رئاسم ءاكبلاو طاشنو
 لدفرسبلا هبت يبويحل !قارفون امص هبيشب لاسولات ريعلا ىلزخ ينيح ءاكبلاثر وم
 دشا.متنباو دارصدس ل دردتببهار كب رهط ىونثم دمبلا'اكملاو لسولل لصلا تاىلع
 تركضجيالو «بلثىدارمةئام4 مهمَدَح ار لكم ارملاو (ىمملا) يدادو ووثم بهذم
 هّلالاق قوشممل اريسغ ممول ل نوكب النا ق اشعلا به ذمودا دولاو ىشملا بهذم اذه
 | رافكلا نم لاتنمىلءادر (ةفوج ف يبل نملجرل هللا لعجام) بازحالا ةروس ىف ىفاسعت
 باقلاناىلاري شي نيا مهف لاةديل الح ىسهتنا دع لدم نمرضفأ امهم لكت لمعي نياق لنا
 هلم نا نبأ لابحلار ضرالاو تاوه هلا ىلء طهتضر» ىتلا تنامأ ةبحاوةبحلا رد ف دسم

 ةسبهلا ةنامأل هت |ءلهأ ىلاتانامالا اودوثتنا مكنرمأو ناسنالا اسما ءنمغ
 ٠ باتكازو رارزثدنآراب» ىر2م ىريفاوبغالف ىنامأ اووفتالخ ىلالج رشح

  شعتلار اهلا لحالو رابلاقشعلا لجالقأ(ىنعلا) م باقتنومحهاريكير نآبانف
 هسحول سولار اونأ نال سعمالب دوك الراهلاو بحصو ىب دص ىارايالب نوكيال ق ثملا تال
 ارنا امندس ان ثندكن 19 ىم يفيفحلا بوبا هجول بان ىزاحلا بوبهفلاىئمي بات اذللا
 نمباغتلا مهفيالىذلا لاذر(ىنعلا) ب رادب ىو زاتسدتسا سعتلادباط م رطىور
 وازور ف ىمهنم لدي بما ىلاعن هقدباعب سيلو سما ديافوهف هزيسجالو ربحا هدجو
 قمل قشاعنان (ىمملا) عوامهىشا ئزوسلدو مهلد هوامسه ودام ىزو رو



 (هوص

 لو الار وشب الن قو شما اضيأ ءْوا ذسغو قوشعللاهراهن ل دسحوملا
 بالا ناكى لا عتهللا فى هقشع بسب قشاعلانالريغالق حلا «بلق قارتحا اضبأو هيلع
 ىذلا هعمستتكهتببحأ اذان ىسدقلا ثيدحلا ىوق ىلع هرب سيل زم ارهظمنوكيىذفلا
 وهال“ .انفلا ىف دبعلا نيم تابثا مدي الوربك الا يشلا لاق حلا عمس
 ارنابقامإ ىم ةينام هاو مسا نع هزخس هللا تاللا هعمس ىلا

 مخالثم ءاملانيعنمناك ئثىأ دمنلانانبعإل (ىتعلا) هك باوخو و رادو هماجو بآودان
 سان د هيض اناتيحلا نان موفو ةسلأو ءامو
 ةقيل ارح نم ناكمهدوقن لك ةبهلالا ةةيفطارمع نائما لك املا نع نم تناك د وغتلا
 ريش لافودرددنأ دوا »ربكم 000 ىمءربغ نمالةيهلالا

 قالا شاع ذكجللا مغ ئملاعلا ف

 6 ارربشدلا مهاد غطاط ىع راش

 3 .سدو هبريشةهج نم هلع باعت الا ضيأ ن للا ل هيل غطلا (ىسللا)
 قشاعلا نان فرطلا اذه ىلاربيدتلا ب رك وكم الو بم نم 4 ريسخأل نارك ,كسىشاعلا
 |رمتستالدحو رناو ,ىلاعت فا نم نار غالستم ل فالر هلعب و ضيفلاو ةمكسم نعل ب حم
 مبارجوتغمو قافدباسإت ٠ ارحو رمان ينك نيادرك مك ىوننم ءرسإ بالو هالا
 .كبااطل بلت تلمح فراملأو رارسالاوى وت ارهوزنكملا باك اذهو (ىنتلا)
 اره ارم هت افلاف حر نقل قالا دي تح الفاغو تح هنلعجو ابومغموانتشما
 © وجو ليسفدوباب ردشلماسو ورها كلي شور ردذوس عي“ 9 ىم هللاىلاساولا
 تاكنلاو قملا لاذ لي اهتثل اي رطبللوللا ىف انةثمو نأ بل اطلانركيال (ىنملا)

 وأ ق شعل بودكم لوب هناكر هلا وليا هماح نوكب الور صل هل أس نوكي ىلا«
 ب رطب هكول -ىف لب ةحوتةموةقانهحو ريثوكستلاناريحواهلاو قش اعلا حور رع ونت ا
 نوكنت ىأرجلا الو ليسلا [هلماح نوكيالو ةةيذل ارمج وا ءام نوكسل ةرعتم حورلا ثقف قا

 لصتو حونعلاوقاذل ادعت حورلا ندا (ينعلا) ميدو اق رغب هووصح و دوش
 ارك قرغ غليسك حورلا كاننوكمتوالل .ةالمر امنا دسجو ىنذي ووحلا دعت ةغيشملا ىلا

 لصتلا



 متن ىأاىلات اسوا قسشاعلاح و

 حلا متداول :مزافرصا ليسا ةاقالك هتاقالم لب يئاقلاةنالك

 2 .كلئلا ىف اشبأر طيارلا ف قرف ليسسح تنك
 اهناذ تلدبىتا هبل

 وم ار« اطعلاو ضيفلار لكم تناكو ثوةنأ لبث تناموا م افصوأ
 ندشاىرا رسما تكدس بعذلل تلسوتما :

 قودسلاءالب ميكي دس داطالادالأ الانا فانه

 .يربسندشيزارددسب وو ناطللارقمة دل م افتخاو مهدارقذاع
 «هضربم نيج ٠أ اشد اردوخ عادولا مفر نمهك

 اطلس ولا عمت :ضرمأانأو مكل عادولا تيهذانأ «ونخ اللاةربسالب قبب هنوكساربك الا
 تاسلب هتحرتو هس ئداوتفكى سا .ًارقاارأ «ىدو سقم ىنلينتىدناماؤط .( رعش)نيملاا
 تدوصنو مام ث سدزا لدوسمم مهيرساب ه دارودو قم مدئاسر انا ةيسرافلا

 ليا اهليش ملوةدئان هلم ةوإلاة هجن نا ناس فو هيت

 مهم دشرأ امهءاشعلا ةقئاط نال يام ثرظيفبك اما اهلضا دقشاملا لالا 9
 مهرذعيال مهلاس لعب الىذلا نكسملو .ةنزأ مهتالتأو مجرم ريح نالاثيش د اشرالا مس هديغبال
 مدع ارانرحا ه ىوهرا 1 داوي ذو وطلاء ايو ءاملس اومئاللاوهب اعلاو
 نيكد زمد6 كم ْىث ثاملارا ةرارأ بسلا مارا رق اشعلا ةبحيران نم ىأ هاحبرأ
 هيخاللاةريبكلا خالاثل ذو( ىنملا] عي نم تاج نبا بلي دماراظنتاز و نمناوخ | ىاتشك
 الا نمدارا او موفلخلاو ةمشلا ىل!تةأ اهراظنتا ببن ورقوخاايرغسالاو طسوالا

 شك قاباالؤىوتم ىساعلا باكرا نم ةموتلاب ل عتتست ةماؤللا سفنلا انهربك الا
 رشم ببسن و (ىنملا) م اشنا كار درعس نبا !صرم .. هئامتىربسس
 32 يااهل ل و ' ىلإأ الريسي ١!, نا طلس
 ذه نءىتةاطو(ىنعلا) م« دشن اذعثرمغ نمةعفا و داو
 ب يح اهللسمهءريغىأ قاط تراس ةبروبصلا
 /قارخردنا مدمآربسناجز 95 21 كم ىلاخ يماني ريغم موك ةلاح ةريغ ينم قاشعلا كاسم
 ىقوالولموان اه. .ثحو روم تينأ قار لا ىلآأ (ىنملا) م ناخندمقارنردندوب* دز «

 شنقرفدرددنج إل ىم نام: ىأدجو نمار اس فوكى ربص مده عموابح فزكب وبا قارف
 بهذاو عطقا |«ةارق كسا مىتمىلا (ىنعلا) وباسم دش ممم

 مشا داندوسارو ناردارب

 نأ ىوشمل (0)
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 ذاش مهام دش نيرابغ نوح ف كم هحورهجو نع هعسجر ابفل سناك ة بحل فيسا ذك :بؤذلاءاهم عفو فيسلا نال من ارابغىارابغلا قئاعلا حو رم سناك قيخلادوجولا فيسو (ىنعلا) م بؤنألا ءاحدانتا فيسك از « بوردرك ىتاعنابزا تسهنستإف ىء راك قوشعلا بحق قومورام ايحبسأرلا اذهب و حو رلا هال ىوكصسو ايح قشعلاب وك ىه المو ىيدو (ىنملا) يب تن. ترسو ناجي زكظ ز ء تندو هانز زشعزا نمندط ىو ةيدبالا ةايحلا ىفثرسيو قوش عل تل سو دءامتلا ده مة دهاجلاو ينكل ب قوشمل قارفوة نا فنلاب ىدع ات لومي كلالا ا ذكاسأر يشعل,

 ةينامورلا ل اعفالا م ءرهط ةيناحورلا ىلا حورلا تلصو ةين
 نمةسصح تيظقوأيفأ مارت غب و تاوودكسلا عبج م تثرب وةسيفاسحرلا لاوحالاو
 (ىنعللا) يمتزيمقابح قوء فنا .-ىاتةشم لبا رراهرمعإ»ا ىع ةيهلالاتاياقلا
 جاله ارو هنك ىفابح ىلتىف نا .ليظ ىلم[ايزاوارامعأ دوبعماب ىأ تساي
 نانوطز كه ناج تس درك يام ئوع دوك ىنايح قوم فنا ىتاغتاب قولشتا لاق هناغ
 فاذقالو صن الءالبلا نانرط نم ميصت يتيما اريطاجما ورا تعدا(ىنعملا) بناة درا دالب
 لم السملا هيلع هلرةسح ءالشاالا ةرثك ندا القتل ءالبلاد انما ىلا قشأعلا اذك
 ١ذلهلو ثيدحلا لثمالاف رثمالامثءايلوإالا مت ءاسبغ زلاءالي سات ل شأ دعس نع ىررملا هني كح
 ارطإط ىو لاق طبلا اهرهش أو اعونتمءاىلاربط ناك امل ءالبلان مهب رشا علاوجتبال
 أرسكن م طبلل مغ” ىأ (ىنداا) يمدق دش .سد بآرب شا مث .ىدك قاكشاز
 يعمي لعق مسا ةيب رمل!« ايلاباثه ب نالهل ةيفاك ةليغس الا ىلع هل رو همدق نال ةئيغسلا
 2 .كنم 4 مف ”ىأ ةقيقح ارح ىف جالا ةريلا طي وهىذلا نشاعلا اذك يكب.
 نيزمدنزإلا ىم مسجلا ةئيةسالب ن هلال 4 فاك ةعيت ارم ف حو ر مدةلهعشو تان

 ىرعدنءىدسجو قرر (ىعملا) «مزنت ةركح ىوع دن بدول
 غرفأ فيك الهدي قثعلا قب رط ندبلاو حو رلا ثيدق ىفوكل ةبحنركست قشعلا اذه
 لوهه دسم « ذ باو خرد ىو مسح بارخ9 5 تكساو ىرهدلاءذسه نم
 باذكي تسل نكلو ىددانآ موثلا ف تسلانأ ن كلو ةعقاو ىرأ (ىدعملا) فس اذك
 ةعتاو لالا هذه له كل ل اميذ ةيغل ارحب ىفرف اسأو تس مسجالب نوك نأ تلقا نعي
 مونلا ف تسيل هاله نكسلو :ةيشالا ماع دهاش أر ةعئاو ىرأ مف باجأذ ىرمددرجوأ اهارث
 بيس نالايذاكىاو# دف ث-اوءادفىس أ روىحور رعج أو ايعدمدوك أو ةظفيلاةلاحاف لب

 متابع



 تاو شعلا ىف دمانأو ةبذأ ص الو مونالبةبماتارارسالا ىلع عالملالا عمي ىسملالا ىثعلا
 (ىنعلا) «ىنشور مزؤرفرب مهتوسج» « ىقزندركق رابدسا رمرك ف ىو باذكب
 نامت ىعلا برش نم ىل لصي الفد "م ةثام يقنع تن رضولو ذه ىلا بعل ىو بخعأي
 اكن شاعلاانأو ءوايسخدا دزاهسأر عطقالكم عملا نانادئار :لعتشأ معشلاك النار امال
 هنابامالعا ارا سؤنلا لبق نم هاك اذهوةبدبأ :ابحو برقو روى لمح ىسأر طم

 09 درو شدي دربكم نمرخو ا شأ جم اذهايفتاضاب رلاةرثكبالاهظلا ىلا كلاس لسبال
 هشملاعأو هفلخوردسلاامادق تقرح  تاراثلا (ىنسملا) سن ءامقعيمرخ ارئاور بشي
 لح تقرحأو لو تاو ملا ىف املا ران ىن هب ليللاىفزيبهاذلاو نيشان كي رمقلاردل
 اندرو داطي ثلاوسمالا نم هيمن ءانقودعلادوجو ردم هيغكي و شاعلادوجور دس و

 م ىنبوقعب زساوخا تلبح « ىتخعر ناهنار فسوبهدرك رش نيحارلا محرأ
 تفخ أ كار اون الا لي ينعي ىلا بوذعي نم ناوخالا ةلبح ف سوي تم وو الثم (ىسعملا)

 نهربي رخآذركه ئزاس-تلبحب شذدرك «-فخإ» ىودم ىتلاب وعسر مشوي
 لهن فسوب ص بق مالارخا بوعي نمةلبملا عانطس فسر اوذخ أولو (ىنلا) م« ئزامع
 وراار لثعلا اهارغ | !ماسأ اذه ماوي َتظتلا تلاناطف فسويدوسر نعريخ آى أ ةيزامغ
 كناذ(ىمملا) مي ربخ اردو .رااع رنكسك رعهسرد توسن شدئتذكودت اى
 كفن لخالد نيلئانةءاكم او رعت ايست اةتسزيكلا امببخ أ مالك اهيسال ناوخألا
 ىاهتب ربهم نيه ىم عضتتال:إلاب مريخ مكر اننا لفغت الو ريخ الب راطخالا نم

 انتحار ىلع عضتالخ أ انمصا (ىسعلا) مي لتشوءئىدلج ا رهزنياروخم نيه ٠ كلغام
 اذه برششن» جو92 يب ركن ال «ةعدا مل اقل لرر اادلع

 ير يسن ى لق تدوبن نوح ىو رنوج هريبخ ىص كي ريب دنزج و ىم لشلاو دلقلاب مهلا
 يلا ناثربس بلفتل نوكي الا بهذل - دمالا (يعلا)

 كفن الئ دخ لكران اونا دير اواناظي ىك دوا ىسدغلا ثي دما ىف ةروهئال لالالا دشع
 هكىغ رم نآىاوإط ىرش» قيدسلاان دل او باطلاد ايئرالا تا ىلع هبحاصنالف قرم ىلع

 تشوه ا:بىدلاربطلا كلاذ ىلع( | ىعملا) ب رطخرد هاقاج واربدرب رب«

 شال هع ىم كلالهل اور طملا ىف معبذ جرالا ىلعولعب رهشع نمريطارمدغسا
 هحانحر هد نركب لجرلا (ىتسعلا)  ىراهر لفع لقعدرادن نوح 3 كري لاياردم

 ادا اذ_هُدلالهلا الاه لس معاله و م ْيَمىأ ةلالدا لع لال لمعلا نا !لقعأا

 ورا
 راك

 كالو ملا نال ىنعملا نو كسوف هيل تنك اذاامأو ب ردصلل ىربهر ىءأيلا تنأك
 لغم علا اذهودوصقملا ناي هيريطيف اعانجو ادة با لاه قوكب ةلالدلل ب وسن لفعل
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 ةسوسولاوهر رطانا نمكلا لان كلا لابدراارأطاذاند ثرملاره ليادألاوداعملا

 روراطتا,ر ورظناب م شاب وحر فظماب رذظماب » ىج لاض كلا فا بطاح ذهلو ةينا طبشلا
 أربح اسنوكتوأ ذل ابا ملوأ ارو هنموارفظم نركتنااما (ىنعما) هش اي فوج

 || « بايع رفنبادرخ حاتفمز بط ىم تكلهنيذه نمنولخناورظنلا بحاسلابلاطوأ
 اذانداعم لفع حاتفمالب بايلا اذه عرتنوكيأل ( ,ىنعلا) م باوسائو رز هلدش 0

 0 ل

 | اىاهتح ارجر او «اوهزا نيببىيمادرد ىللاع ا ىم لماكتاب ساد اش
 | تاحارط ا نمو قاسفنلا ىوهلا لحال ملا ىفملاعلا !ذهلرظاو ( (ىنسعلا) اود
 ءايشأرلاعلا اذه واريكىرنرابتمالارظتي .انلكشل ارنوللا ب داي
 نمدوصفملا نان قاسورلاىوملا لكش وه ىذه ىفاضتلاىوولا.ءاداهلابو الع اهرهاطل
 تادابعلاو تاعاطلا ةروصن ىه ىتلا ىماهملاروهلاورفكل ا نمت الالضلا تامارحلاءاود

 موكل“ اود نوني مارعلا نانالضمر الا هنوك عمدا شراللر دسم :نكداشرالاو 'الملاو
 بايرالتيفخ امرم_غ ةيئامو رلاضا مالا مف ىفن

 .-ارامو ىوشل

 لجالاهخ قو تولاكهردص ع تفر ذيل! )
 واهكدرادث يغرم ه تسابب راىثيش ات

 1| هجو ىلعربطلا عقبال (ىنلا) ا 6
 ض| اذا هوالال ولاو توأاو محلا امفىف لاما !قربطلا لاذ عمي ىذغتلاو لك الا لح ال ةبلا مف ىف

 اةرو اف ىفةذخ ةيلك لثملا ىف ةرامت زتلو ةرامئالا سفنلا لام

 يتلافقرولا خالق أي واير هانم اهظيذ : او اريثك ءازفر اهظع
 ىرهلا له الرثف الالهلا عقب وامه د مسي لاسحلا ىف شيعتلاوىذغتلا دصقنب اهخ ف نها

 ءاذغ ةرامالا سفنل ايىاعتما اهارب ا شاشه ايف ةغاولا ةيخايةرامثالا سفنلا لهالو ريطلاب

 | ٠ زابشي وختاهدحا-ةهدرك 9 ىوتلم رخل اسوشبف اهف عمي ةطسساولا كال
 .الاومط ادو د هئ انسسأ ل هجر اسوم هذ لعج حاسمت( (ىنما) ؟زارددابرك شاهاةددرك

 (ىنعلا) داشتنادتدرب ودب و راهمرك « ب راو ىوتثمأ

 دودلاو انس ى فم حالا ءاك | ذم نم قب الب وملا دو دهناث_سأ فار ارطأ قنا لاحلاو
 رهاطول مام ىنهعاند نكسماو تءانو | قهورهاظو لاح



 أيوبطلاو (ىنلا) مارت وو رك دتقي ناك رمإف ىو
 تاهدتو> ف ىو امس ثوباتاا لاذ نونظي وءاذغوانرقحاسغلا مف و ىذاادو ف 'نو ب |“

 اكولنمم فقيبال (ىنعلا) مناهذددس ورفوناشدثكرد ٠ ناهكاوا غصزدشوب

 فصوو ثوم ا ةبحلا ل اله ف سوف اكدت هى طب ره .رخادميصسا رولا صحا فلارويطلاب

 |رصلاو ربا'له أ نابامالء ارصلاّف حاسملاوربلا ف ةيملانارابنءاب توباتلا حاسقلا دلاله
 نبأ ىو لات حاسقلاوةبملا ةليحو ريطأ | صرحدروأ سانلاريذةلوةلبخلا نمدولتال

 ةةاملا اينما نام (ىنعملا) يهتادعاستت ازا ناهد زري ناهج

 م-غيكل سانثلانالدف حونمملاحاسقلاك|مارلعا ةمعنلاوزيخاو ةهك افلار قتلا اله نم
 ىو الالملا ةمرو ىف نيعقاو ناطيشلاو سلا نيب ولغماونلكن ديلا هيفرثوتاوهشلاب نيئول*

 هقيررهيماي(ىملا) شابمنعارهدحاستنفزا « شارت زر رىاهمعطومركرجب و
 نامزلاو رهدلاحمناهيحر ّنف نم نمأنال ةنعطل اودو ملا لج الق زرلا بساك اد انعم شارت

 (ىنعما) م لانركمبوبح شك اخررسرب م الاخري زردنا نهيدتفا هو رف ىم رخآ لاو

 نو صن بارتلا لاذ هس أر يلعوتيلاك اددقماشي رع ضرالا تحتامئاوباعتلا نوكب

 دي اهنوكر ابنم اب الاركسماب :ةيكتمو ٍةيصنم بوبم ا تك اموركمم ا بوبح هيفةريوث: ءأ
 اذا ىح (ىنعملا] نا دركمنآر ارك دب أى ان هانآ ىوس رماه غازدباسات 2كم رويطلا

 كان ءداطساو هجر نمهك_ءلألس/ ركاب باعالا لاذ سناب. ال فاعغازلاءام

 و تسهوج ناويحردركمنارزه دس ىوشم ع وللا نممشن صلخو ةسعتملا
 دوحإ -ومركسفولأ ةناسناوب اق فاتن ذك (م410) مب تسرتمءركرش ركمدوبنوح

 سقق تادوجوملا عيج نم لغم أو لم أرشلانا لاما ورشا ةلبحوركمنوكي فيك
 فكري م » ىوتم الثمءاب رلالهأو ابنا باصصأ نمزارتحالاذشأ زرتاوا ده ىله

 وهو صم فك ىعرشلاركم (ىعملا) «نعتسآرذناروةريرتخ نيدباعلا ني زوح

 اوهرتك الهدب ريرهتاينلمرضخ هك ىفو ق:مولاس نيدباعلا نب زك ةرهاظلا
 ىلا والدرد ٠ نم ىالومىانادنخ تدب رك لب ىوتثم ةمرغلاث قر

 رصل ا ولم لباسبل يونمرثيهبلق ىف نكم ىالو ءااكح اش ثلالثاق (ىنملا) نفد رهو

 6 ييخ ىربي تبكى وص نيه م ريشو تس دهم شارو لئاةر هز جب ىمهنع دخؤب نغلاو

 بواقع نم ىلحأ مهتسلأ ذيذفوواح نلر دج هنروصر لقاةرهز هنطاب (ىنلا)
 الب وريبخ ميش ةبصصالب باهذفاو الاب |تاماركملا .اشملا تا-الطمال ظناح بائذلا

 .٠ قرر تساركم تاه تاذا هج كم نب اوه ل ثم نم لعنل ا دصقت الو هتز اجا

 هج ماسمل ترظن ناابن دلال تا ذفةلج (ىنعلا) ب قرب .تيكي راوزوس



 ,وكرو فربإل ىم سوهلاو ىوهلا لعشوهو شاعم لثم ثا ةعتانالبلدو
 قودبل دفعت الزا و بذكو ريصةرؤن قربلا (ىعملا) م زاردوتءارو تامل ظرادرك
 تال هفارطأ ىو هرو هل ف عفن ال فتخرخ 5 تذو وره اط تقو ىف هنالدلء يال ة قيما
 ىكال سن الئ الظل نم جتا ذا لي رمل هيلعللتىذلا ل ةيرطو ةطيمم

 قيرطلا_دارآو كنرخآب ةماعتملا لاوحالا تلرسيبال بيس شاعملا لمص لاحا اهو دو «ذللا
 (ىندعلا) م ندنارواتبسا لزنجف ه نهئاوخدياش همانشرونب ف كج ةرخآلا قب رمل
 لاحاذمو لزنلا ىلا باهذلا ىلع سرغا أر دغبالو ,نكمالو باكا قر :ريلاروس أر شي تأ قيل الو
 هلصتىذلا اذهب رطو تال لا هنارطأو زاجو بذك ا ابنا لاعتاذف
 | راونالاملاط ىلا مه صرف بهذ ناردغتال راسنالا فم لا قربلاو لب وطراوال !ملاعىلا
 أردناوروتزا هقرب نهر ىتابدكن ؟نج كيل ىوشم داشيلا ىلاءوصتالواباكهيضأرتالو
 لمموهو قربلا نوه رم «نوكست ذل لا ذمرملإ نكمل (ىنعلا) يي قرمتراونا دشك
 ٠ ليلدوف تقرب ركمدنا كمل ىم ةينالحإلا تاكا ليم مرو داعملا لقع نم ةسح الب نركتر كلن ضرعتو !وجو كثر دن قري كرأولأ  «رازجوتي وبدلا ذئاذالاو شاملا
 ناظم ةزاغلاك ايندلا «ذهن الة ديحبلا قاسم لسا :ظم هز ,ىلا دسم الرول دالعئابصسي اهترب ركمةلجاملا تاذللاو [يئتكلا] ب ليم ليم بش ىلظم ةزاغمرد
 بانل هذ_هدسث مالو ل بل هالب تنكس اداغ فما ,ربااك اف ئه ىتلاذثاملالاو

 ىوحردءاكيتفاكردط ىم المالي ةلظملاةزانلا بن ا كبصستتاذللا وت:
 .:ةراتاذهدعب (ىعملا] مب ىفوا ىوسنا ديهكوسييدبهك

 عفت اهسانماينالاتاذاقرب
 |حورلابناج ف ةرانو ةرامتالا سفتا!بناج ىف داو

 ىنسيرو ه وجءارا ليلدوتينيستدوخإل ىونث» دو سنا ىلالصتالو البلا سولضتالو
 .ًارناو دشرملاو ليل دلا ىرتالتنأ قب رطلا بلا طاب (ىنملا) يوزاىفادركبو أ
 نياديوكء ارك ارم ليمتسث ءزني ردمدركر فسكت 0 ىونلم الئاقةئمالهحو
 ةلواسو ريس نم مكو البمنيتس رف أسعتلا نب رط أني رطلا !ذاهيفانأ (ىنعلا) لبلد
 شعم القم بح اص نان الالض ىل لومي ىلاح نع لاف د در ماوريل لا اذهو تكل سوتيأو
 نب موأعلا نمر ادقم لسع لصحاذا ةيويثدها ذا ذل اب رقغلا



 هيلعدئاعلاررشلا نمةريخ الغركل دشرملا ىلا ىلج اينح االةيورخالاو ب ىينالالاوحالا

 دياب رسز مهاررا مازو تفك شن[ ىوسشوكن م زرك ىو ناطبشلاو سغنلا نم
 هتادك ثعقساربيغلا ليلالا لاذ بنا ىفذاتب رششو تعشوولو (ىنسعملا) «تفرك
 رارسارهاظلا٠ ذيع مهظيولا نهار هعناتأو هعبابأو سأر لا نم «ىمأ كم نااشبأ ىبقال
 ىادانادإهسحيرم « ورك م دركه وخر هرب رد نمل 37 مهلعاوركنأ :.ةماءابإع

 نركيناك ام لك انورسسموانوه سمي رطلا اذه ىف ىرمع ثامحانأ (ىنملا) حب وريمجاوخ

 هقيبعتو هبصانمثا ذل نمالو ىرهاظلا معلاو ىأرلا نم غرفأ الزي دارو دش مارى أ هحاوخخاب
 نانو مولعلا عاونأ مهم تلعتو ذيناسالا تممخ نان بلوغشمتنأ ال بهذا كاان الو
 اهجومجل مع االا دعم به ذالو ابن لا ىف قبن مث ةرغرغلا تفو ىلا هعم بهذتنرضملاو رئا ل |

 هلا, نم لاقو ىزارلا نب دلارفن ىلا لسرأ هسحو رهتلا سد نيدلا يح نانا صالخالاو
 ,دثلبل ىدركءارإل ىم نيغبلا لعن ةرخ آلا لاو توملا لبق ىرث تح ليفلاو لاقلا رنا ىأ
 نم مكمن منملاولا لاذ باق (ىنمملا ب قرشوح ىحو يبن كهرنآرشع ٠ يريوعجع ىلع
 /!هنالا فطاغو هىدلا ناب اهتمطق نكل تيعس وه نم مكر نيدلا قرط ىف ثعطق ب رطل
 سمت اكرونملا ىمل لا ىسولا ل جال نكلاب امل تانئالهيسلاك لنادابعو كلئاع ا تناكف قربلاك|

 | قيرسمل تكسو قا ىب ره ىف تطمن ىنفإ# كل لسحع ئش ىأر ظناو هريشع عطقرف عسا
 ىيئانهلالاىحولاب هش ءرادف ع نإماَنْكَتلَقَرَبلآكَرْخ ىذفا سايقااو نلقلاب نكسن ءايلوالا
 كنانعطغت ب: سم نه مكو لولب نم كلل جينر كئنآو سس مثلا نم قرشأو هىذللا ىفابرلا
 لع ىلا تاسوودوواةبنرم ىلا تلو و ىاهلالا ىسولا ىلع تلصح نظل نمتودف اذا

 ىلا ليس ودك ال ةبعسرلا ناد ابعلاو ىمسرلا لعلا ناولع او نقلا نيع ىلا ت 3
 قا نمىفبالن طل ىم ص الخالاو ن دصلاب هتلا عمالمأ» 9

 عيبا مولان ةوق كآرسقاا نم تأر سف رن (ىنعم ا) ع هدنام قرش
 ةآلاو يظع ف ١رم5 نم تيضِريمَح قربا ذك مو اشيش قا نمىنغبال نظل ١ مهرثكا
 تاهشااوةيذاكلا نوئظلاالا قمل !ةفرعم .ارثك أ عيتبام نيدلا محلات سنوية روس ف

 (ائيش) قا ةفرعم ىمىأ (ىقحلا نمىنغبال) ةيلقعلا ةبشلاو( نظلاتا) نولجنالو لوف
 نو دشرملا (ىندعلا) دشن يتلا 1 برن ىاامىت 3 2١ م

 قئجوتأز ظفبتهنهك ايىأ ديزناب نظلا. حلا ب رط ثا اس نولوفب ةءادسهلا يرطل
 يصح هذءانتنيفس ف كتفيفس طب رار اننداراتحتو امتمدخ فلخداىأ

 | «راوروكت ايفطردرم مورشوج هر ا دوربكمربكلرخنوح.راديوك ب ىماليادثل توكتوأ
 ىأربكتلاو رادلا «ذهانأ نيفيا بحا هل هل ىلع دغهملاو باريب جملا لاذ لوين (ىنعلا)



 اكنفأ

 |عبانتاك ايليف بهذا فيك اهك ”رثآالى أ اهكرمتثلسما
 ىمىلوأ ملا صلافلسق ديظنتا نا مهنتك ىفاوجن نيمّدغتل اناني

 نيالا باهذ(ىنعلا) عنيزاتسكتندسو تسكتن كي ناز « /ا+ ريهرلبر وك ف
 الب باهذلا اًذهننورأع ةليلدلا عم ءاهذين الا دبحو ةءأهت . نم ىلو أو نسحأ ل سيل هللا عم
 ةريثكت اف 14 ليل دالمو ثلالولا لحتو طلخا نموجتي لبل هلا عم ىمجالا نالراع ةثاملسبلد
 ماوعد د ادش مم عسبتاو ةيوكملاار مكملاو ب سنملاو »اجلا الرت نعنالة ديدعت.اطروو
 ةمادلةثام ةرخآلا ىف ناك اسبندللاءابو الحو رصد رثغاو ١ دش رم عسبقيإا تاورط هل سانا
 اذان( ىعملا) م اهرردىغزاىريرى ه اهدئارد هثبزا ىزيكى ظىوشم ةاممتوةلذو
 ةضوعبلا لأ ل مهني ل نكل ملا ف تنك درا عابنا نمراعتالصحت هناوعواذهكلاحنأك
 ةضوعبلالا نالقعتتلار سلا ف برهورلابل ا لمضبول نكو ةريبكللا ةيحلا بنا ب رهو
 أولو لمكملا لماكلا درا ةمدانمو رصلا ىف قرغلا نمىلوأ لئلا ل مهقو ةبحلا مل نموا
 ةيح كل دش ممالب كب اهذوايندملا ىف :بغر وزلابلاكر ةضرعبلا ملأك هنكل كضتلاقل امم ناك
 تعقوو ةضوعب نمانب ره نعم ف تنأ كل لاف هيفل جو قرغت يظعرصو الع ةريبك

 نايمرد هردب ى اه افسزا ىزيرك ولى م رحب قبو للب نم سيره لنا ٍِ
 نفثجا نمناو مسهيامر وسانلارئاس ءامح نتشنآ ةنباعرإ وذاتسسالا اس نانرشلاو ةئئفلا ندعم ةيطوللا طسور دلاولاء انج ننس رمال ار( ملل ) م رشثو روش نايطول
 قريركهإو ىملاقن ل لشما ذهلو يرضون له براق رعي اهلا ةبحاسم

 ىتتعاو هلع ىلسع دقعا نماي (ىنملا] « ىسهحر د تف بعل عنرتزات ٠ ىَهْاَر غسووسح»
 ىف ىلاهت وق ف نيدلا مهن اق رثب ىف بعلنو مرت نم عفن تح مذ نم فسوي لسنم برج هسفشسا
 فطوم ىوةلاو صاوأا دسيكم ريشي (فسوي ل عاشت الكلام انابأأر اولاقر فسوبةروس
 قىوملاوساوملا ل اغّتسماب لوغثمريههلابخا يمحو رئارظن ىف مادام باعا نان بالا
 نم وفل او سارا ىم دست ةنمالسو هنصص ىلعوجو ةيمجلا عنا ص ىف نقلا وهللاو بعللا
 حو رلا ب وتعب ةببغ ى جاوعتقيل ةيلاوبملا مهعتا رم ىلا مهعم بلقلا فسوي لربنا حورلا
 هلناو) اوانأك ةماقالا نم هظال نوع دب مسبناو من ديكم ىلع فئاوعئالعيلم مهسأبالوهو
 هاناو) صلو بعلاانبندلا ىهوانبع الم ىف بعلنو انعنا مم ىف( عقر د انعم هسرأ نوححانل

 أراظنا نم دسعب وايندلاءام هور دودي رتغا نما. تن اذك 1 ا اوابندملا ةلتف
 | نكلو جر تلا ذه نم فس 1 ديس سرب ىف تضر ا لها تنأو (ىنعملا) جوكراي تي انعنآ نليلارن مو واوصمع جرفن زىتقاهحردإلل ىو لاناذهلو اهراس أ سرثب وقتسءالو الا
 تاانكلور ,رثب فرهاظلا ىف عقوولو فرب نديسنالاتق او ءاهقيفركل نركسن يتلا ةيانعلا نبا



 أ 'تسنيانوحتنك ه داديتتاوا ل درهردي نآوو ىوتشم سما ىلارثبل نم ج رغم ل بالا
 || هنو اعمباهذفابذ اء اطعا فسوي بلق ليم لحالبالا 2لاذو(ىسعلا) داب ريش تايم
 || به تدي مناك اذا اذك طريسخ نوكيا ذه ثايسكك ل4 لاقرءارعصلا ىلا
 || جبتلا ناكو .هاومخ اعمبهذوانذ بل طولو رشم ىلا ء:هوضنالةلالشرثب ىف عنو هنذارمغ نم

 || يشلا هاعد ةكرمب لب بيصن الم قبب الن كسلو حلا نموا ال هلاع د نكسا ةهاركسلا عم لازم

 || «دشر زاهنام هلادوهجوا ه دثكرس ىصصزكىرب يضره ف ىو2م دوصقلا ىلا ليا
 ١ لاذ هع ضرعي و ميسم نم هس ريبصسي ررش لك (ىنملا)
 نمسا نذاب كالا رعب سفنلا ىسيعنانذا دولاو دشرلا نم مر
 ! نكمةريس مدع لك !ذك ةلالضا !ورذكلا ىف اوني مال! هءلع ىميع
 لباقى ةقيشلاوقملا ب رط نءىبمعأ قبب ضارمالا اذه نم نكمل ةريمب بحاسص

 كلو ىعأ ناكر لو [ىنملا] «دوبكو روكو ا ضارعانب زادش هدونروك هحرك اذوب وش
 بنك فصو دوب كصصو روكر أس يب اك ض ار عالا ذهب يبس نكس هوضلا وروذال لئاذ
 نمامور_هعوةقينح ا ى ار ظنت نما مقر يد عإلاو نفل اوءاتعلاومالبلا نيددرتلاهدارأ
 © تسفماب ىري ردع لكى م ىا |« تيس فود طرد زب ىسم سدي وك قط ىم ةيادهلا

 "ىلع كيدي برشا ى مرير جل !لكى مس أ [ريركش لا ثلا. لوي السلا هيلع ىسع (ىنعلا)
 || ىمةزسملا لك ىنمملا نوكيف + ردصلل "أبل ان وكس وأ ةبسنقل

 || ىروكرا نمزا ف ىونشم .ىمعلا نموجختل ىرماوأ ل بأ ايدي
 || دعم ايشنم دمت ىمعأ تنكنا (ىدلا) م«قزحناب ف سوي صيةرب «. ىشووفاس
 هتعار وجو رلافسوب صيمةكى دوج ونام دو ح ورلا فسوب صيق ىلع فن برضأ

 ىدوجو صرق نءاس دجووى ءهتح اردخأ بوغعبك اما نكن م لكف ىدو>و ف ثرثأ
 لاذ (يندملا)#تهرجاهمولابق!ناردنا « تكش دعب دسرتكىرابو راك 8
 راكلا لاذ قومانةلاو فل ادعب ل هصو راسكنالا دعب كرت ل مااوهور ابلاو راكلا
 || ىمتفاللعفانماوهراكتنالادس» آلا رابلاو راكلا اذهووي رطو جاهنمولابقارابلاو
 لا لاذ نكنو( ىلا هي رخربب ىارخرمي ىه نبك ثلث « رسواب را دنك راب وراك ف
 || مكاو فرصتتادانكرتااثبذ ,انالا عم. الو اسأرالو الجر ل مالىذاارابااو
 جيشراجتنأ نمايادشرمو اًضشرتشاو ظذبتو اهكم ئااسهلر ابتءاالوءاغبالةموكملاو

 |ودات_ماربيريغ» ىو را لا ىهءىناثلاورتشا ىنعجب رشا ما لوالارخفرببك مرهو
 / رسسسص ص صم صح سس ل ل سل م م ص معسل

 نبا يما (0)



 هزاردراكف تسهلست طرشإ» ىم ههباتيملالاو .اصراسو .
 لب وطلاراكل !الملستلا ةديرطلا ىبانالا طرشنات(ىنعلا) يي زانثلرتتاالضرددوبندو-
 : !ىف مادمالاو ىلا نالرمثكلا معلاو

 |ريثاءارنيز ادعي نمو 3 ممرغكب بايخ: دئانالوتلا ثاضاي رلاف دوعاسو

 ىأثلفلاىأرثالاوب ربل الاله دمسا]( ىلا ريب ريع وجي عو حمي ه
 بلل[ نب اش احلا لباضش باملآ ل زيا مظم ىتةرعمدمب كاذلا ىلم جورعلا ىف ىعساالا

 اك زا تاربرعت «ناعم آن ابدزندش ابوي إ» ىو ةعفرارولعلا ب ملأ الو انش لحل أل باضش |
 توكينمممهل اوولعلاذاترمومامسلا لس نوكيمتاذدح ىنيشل ان( ىنمملا)' هي تاكزاددرك ['

 | بااطلاادكس ولا ن ءولم ورعطيف مسلك ةَريَيْوسْلاطلا نان سومتلا مارت طنوكيارثاط
 فلآ :دابعباهغليتال ة ترم ولعت ماك ْمُشمْوار ات تلخ داذا اذهايف هضشتمه نمولعي

 م ناعتآ رقسسكرك ابدرك ه :تاركدو ريكا از يف ىو اهاونشا ل ه-ولوةتس ||
 ىذه ليغتلا ىأ ناركملادو رسغلا ننال يعاب ادور فك اليغت يكسنال (ىنعلا) أ
 | عسل اريسطلا عمءاعسلا ىلارذاسلمأ ناسحرلا ل سلم يسارا نع ضرع 1 4نامعاالأ
 سكركلا ىلا ةفو صم ىف ةظالنوكستفس كرك اةطساويهامسلا ىلارفاس مخ :شكركلاب |

 وهلا نمر( ىنصللا) ب ىدككديثدودركربشليل « ىسا والاب رس دشاوهزا زو وتم |
 ناكو لو هنال سكر ك ءاسعسلا ىفإ_هولعي و روظي نكلاربثك العلا بتابدورفلاراسو راسل
 ىرنشم ءاسمسلاىل الو ولا ىلف لةر دال ن كلؤامل !ىلاناريطلابر ويطل عب جىلعاما إل
 [ديسو (ىنعملا) «ب رثيوخ تنبامئابنمتسكرك « رغسد م ىا بهاربا شنذك ف
 | نسح | نآلاانأو اسكرك ثل نوكأ 0 هلا فسدسأتاي ىنم رغد ىأ ورم لاي هاربا |
 نمثل ىلوأو عضنأ ثار ىنبب رن ةطساويمامسلا ىلا ج رعاو دارا تحت لخدا ىأ هئمثلل ناو

 |ىنمللا) نادم آربىورربن دربه « نايدرنال ابي ىزاس نمزشوجإط ىوتشمس كر كسلا
 ملاك كا نوك أ ىأ ناريملالبءامسلا ىلم ب هذنىلاعل اماسقنلو ءامالا كس ىنمعئطصتال
 اواعت لي ءاهسلا ىلع دم عتق دوعسللةل 1ثلح -ورو لفعل نوكأ أو دحر هةر -ندىدأ راف يترأت

 رصه لدهحاروداززيب 8 قرثو ب رغآدو رمكنانخآ ف ىم شرعلا ىلع



 (تنف]

 سبيلا سهو قربلا لس قرش ارب رغلا ىلا بلغلا بهذي ةلحارالودازالباذك (ىنسعلا)
 سح و بارتماز بدو رك د انآ ىء رخل امو نولا فر غسل ىفاء-ج رغس
 مونلا ثقو مهنادبأ بارتغا ةهج نم لاجر راصح ذك (نلا) با او تتورداهرهت مدرع
 .انلانأن ىنامو رئارغ-!اك اذهو 22 لزانم عطقب و تدلل بهذي

 تسكن شوخ « نان هارزافراع كنانغآ 9 ىرتشم موتلا ف ئاولاو
 ءانحلا قي رط نم به ذيو ائسح ىلا ناك لا ىف دعمت هاب فراعلا اذك (ىنسعملا) مناهج
 حافمالا م6 لاري هحو رو هياقو هش ىف نك اسم دسج تا لاخلاو ىلغلاربسلايلاعةئامملا
 |رئاسلا ئاسلاوه, نط ابل فرغ اسملا نان توسانل !ملاعو اشم لادو تو هاللاو ثورمج ا لاعو
 تاناسملاعطقب ت أ: ىلا ةئيلا لاسفالا نموتاب لم ىلا ثالذغلاتاطوا نه
 او ةينايرلاة دهاشمو ةبن الار ارسأ مامتم ىلا لهب تح ةين اوهشلا تاولغللاو ةناسلا
 :ا ىف رمسو يتلا دوج ولا بناج ىلا سنا ة بت ص نم هللا ىف اريسس عسب رأ
 ةيقيقثالاة بلاش هعبهذتل كلاس !ةبتلم ىهو هللا عمرمسو ام ىناضأ او ةيولالا ت اغسلي

 نين شنسدا دنرك ف كو اللا ليمكنل ءرثكلا ىلا: دولا نمرمس ىأهللا
 نكي لولو (ىءاإ)# تسبكز ات تبالونازاهرمخ نباو

 اد ريكو ار يخي جاوو ىوثم نوكب نم ءالولا نسربلتا لاذ
 ولأ تام نملابلارلاع نم قرا علا لمني تل اوابلخ الا ءدسهو (ىنعلا) مزتشمر رب
 بيساشل اهديها كيرلا رار الياي الاوت او اذان لع 00

 ارسيمرشسا ذكف رام

 لب اذكسسيلنونطظلا مءامأو لو
 را طسرو هبعكر وضح نيو» رأت ل يلردنا دم[ىركت نك قظ وشم فالخا نيب سيلو ريثكف الخ موني نونا له فرخ ن لت له ب ه«ذكيو ةطبب نت لهأ هثع

 هر وضحو لاا ريللا ف أ ىرقلا
 2 ل1 ىرخلا هيف ىر قي لظملالبللا ىرهاظلا
 قارا نانأطلع السم ةالراهلا طسو ةمكلاروشحوه ينطابلا معلا اًدهرمتظةو-ىلا

 ناك اوجريددرغىازبخ ظ ىوتثمر و مقل ىف ةدهاش ابق ىسهلالا لعلا سم
 ىأاحانج ءايلوالو' «ابنن الا نم بلطار دورمتاب م (ىملار «ناسكرك زادي





 ند لاق نم لكر (ىنعملا) هب ثذح دركه اب خبتابش ندرك هب تذكمشعو نيزا ناهاشزا
 شالا فيلا لمح ةانادإو واس ةدئد وعوتلا اذنه نمانئاطلس ىف نمل السلا

 ز ٠ لاقمنا تفك نود ديوكءاشو ىوشم هج ودزاو رو
 لاقودالوالار ة-جوإ نا هلدنسأ نل لرش قيما ناطل ل1 (ىملا) ب لاب نم

 اريبك اًولع كلذ نع هللا ىاعت هاش ةكئالم او هن ب رشا راجل
 تارك ارتخدا ممول ىونشم لايعمل ءاىفا تثار وفل ىلع لاقل اذهتلقكنااملا

 لام ابنا الهو دلولاو ةبحاصلا ناو (ىنملا) يب ىنعا زينا قاب . يك

 ناجع قوسزا مشكرب و ون قلح ريب نمشلش ىهنرو اف ىم مل افلا يس نمانامأوانمأت دجو
 'بصعاو ككمله أو تلفلح عطفك شالب هتان ىلعر دست ناو (ىنسلا) وتقلد

 هر ىعاو ةغرسإو ىوتشم قل هاب مسك او لو صلابحو رلاه يشف لحو رفوس نمئلعمج قلد
 بهذتداديزالو بلطتالتنأ (ىنلا) م رتؤبم[بذك فالهتفكيىا هرتزيتزا عه
 ينمو غيم ب ذكن ا ىلع ظواخلا بكمل تاومت ثنا اذهاب ىرهت فيس نمل سأر صاخقو

 نما. (ىملا] ع ق دنت هدير ىاعرسزرب ٠ قحان هك ل هحزا قاركش» ىو زيماب ذك
 قدنغر عفزا ىف دنغ » ىء ةمواطقملا وول دولا دنخر ظنا حرض مالك ةهج نم لاق
 هقلح ىلا هلفسأ نمو قدنخرعت نم قديح (ىئاكتل ا)إ ييواغ نيزمدبرب ىاهرسزرب ه ولك ان

 هاني ارب زع مملوخب وهل اهاع دانا قرض غاَوراشلأ انه

 نك

 اردوخ تدرك ه٠ . دش ىرع دنياراكر ا جال ى+ املا أ بنما قدا :
 هذ _هراكن م سأرلا عطخ مها ناكم مسو رتعطت نب ذا الؤهتلج (ىما )6 ةدزىوم دنيدب

 | مشجع ارنبا نم تاهو ىم مهسو راوعطت اهبس و ىوع ىلا ءذهجاول#واورساو ىوع دفا
 ا !املاهزهلزظناو ظدب:(ىسملا)# رايءوشي دنيم ىوهدنينضيا ٠ رابتعا
 3 "نري درك هاوخ لن إو ىمربتعاو ثلرملاخ لم امان الوركتنتالىرم هلا هذهزشلو
 كاهتثنأ الف ”صانتايحوةرمع :1نخأاب (ىدعلا) مب ارترماد ىادراد نيك
 ادد سدو ررك 9 ىم شنب نيس ناطلسنا كلود «و اذه ىلع كاطن رث لاوعد تال
 بهذ ادحأ نا ضرفولو (نلا كب تسين اري باسحز انآ ى مجرب « تسينءاك اهنآلاس
 اكل اس نوكيالو هباسح نم سيل ىب رطلا لاذ هنظي ىذهلا هنن ىلع كل وتس انام ىمعلا ىلع

 ةئام ىمعلا ىلسع بهذ هنا ضرفولو لوغتوأ قوشملا بناج أبعاذالو يتسم نب رطلاىباع
 دي ىل# كلب اذا باسم ا ىف سيل ىمعا | ىلسع اكول بو هريس ظةينموهالوربخ4 نكي لو ةئس



 (تفلا
 . [| وسمع و كرعبر دو مرد يحال نإ ىمتاظمب ىن اك كري دن اك اكنا لع دس ع
 ةكاهتلا ىلا نوبهذي نيف !لثم حالسأل,ةكرعملا ىلا بهذمال (ىنصملا) يدك ل ردو ص ناك اب
 روسنا تفكو دن: ةكدمه نبا ف ىمةكلهتلا ىلا مكي أب اوعلن الو ىلاعت هناا لا: فوخاالبإ
 اهلاقتلاةر وك الملا ظعاوملاو حئاصنلاهذهو (ىنعلا) ب روذندبآ | عذكن زار مدك 8.
 ىجر وغن مالكلا ا ذه سينبنأ .هارراصوغوه ىدفا خالادل اذ لاتو ريبكلا ام مخ الن او الا
 ىردص (ىنعما] تلم تذو تشك لماكت شك تاطغشم نود ارم شنو و
 تقولاو الماك عر زلارهو فاك ارسكيت ثكلاراصو لام او نوهاكلا لشمر ال اب ولم ىلفو
 أريص ىف قد لوران ,لفنملاءالثما ام قتعلارانولمم فوج لوغب اكد | سل ا ىأ لل و
 نءغ رف أ الههاصح قالومناوانكىدوجر .وملأن اف ههاص-تقو نأ ىذا عر زلاك ةةاطالو
 (ىنمملا) ع دلاشن شن ؟قشعرمس مامر هرب ى.خاغ نآسونك ادي ىربسارردس إو ىمبلطل اذه
 شعل ارانرعسصل ام اثم ىف هبصن هنأ هلق بنل نأ .يىر دصاو ىلع ناك اذه ليه
 مرج ال( ىتمملا) ع داير بع ارتارضأسو .ذكرد ٠ دازوشعكى شن آدرم نمريسإ» ع

 مدمتاورم هلا ىنمى حي نشعلا رو ماظب ىأ اجه نشل فوت تلا ةلبالا كلن ىر ارو ىرم ص تام
 ةرغآلاىلا القتنءوفوتمىرعس الادراك !نادضلاو نادى دعلاو ريملا نال
 نهآّعسشذك ناز « بوطخزاو باطلا 01 ىم مكمل لب وطلارمعلاو ايلا

 هاله نع ىنامو زن ب ىنهي بولا سآطملا نعل ددعإب (ىنءملا) هي بوكم ىدرسس
 .هةدوحر د ىف كل : دئاغال ءناندر الاهداف بكر ل كلن نم ترمهو تف ممانأ لاما
 لاو ألا بوطملاب وةصيص:لا باطما. دارأف هرابلا ديدملا برضك آه نم ىل كعلم نام
 ردوكم هذه نم ىاب نك اهر ىه مموكسنرمسه ىم لال لاو لدغ رابع ةيطعلا ةاكسشملا
 ىنواعنالف لس |نمىلجرثلرناو لمعاو عرسا سأرلا سوكتمان أ (ىدملا) م نم ىاز!ٌةل
 لالا ىفانأو ىلاح الرادنأ ىتسج از جأ عميممل مهذلا نياورلالا نءوغأو شعل! كادت
 قب رط ىف نأ (ىتسعلا) هي مثوخ شك اب رازمداتف نوم مكى مناوناتن ءعرتشا ف ىع أ

 رك ذاملسمهتلا ارداق تمدامان أ جتانامالاو دووعلاوتادابعلاو تاع اطلا لم ىشعلا
 ابضارتوملابنوك أ ارجاع تأ ل ةناملىلق ببولاذاتءابلوالاوابدنالاكح و رئاو بلقلاب
 درك ١عوطةمرسرب» ىرش» ةبعكلا قي رطو حلا قيزط لاء سمار و رسسو
 ةاولمم ق دل ةئان هنا ضرفولو (ىعلا) © تسقلطم حالم م درد شيب هه تيت

 فيطل حام ىأ قل طم حا موه حو و ىقارثح ازيسح ىف ق دنخ ةئاملا كان ةعوطقملا سؤ رلاب
 .٠ ميب و فوخزاركهدزمهار شن مو ىرثثم ةباعدلا حارا ىرهرملا لاقل مسةلاحو
 ةيحوخاوهريطاذك فولغاببس بلطأ الأ (ىعملا) هي ملك يزاوه لسبط نخب

 تأ



 6م
 اشف بلل[ لب لومملا قرا وع مئارتسس بلاط أ الىأ طال وهو ريلكل ادت

 .اوىزائارساب اه ميزجناركنانرثك الع نمط ىوتنم هنا 0
 !!بناج دج وتأر معلاو لطلاب ةبحما ذا ءارعجلا ىف مهلازكرانآلاانأ (ىنلا)
 ىدارم ىلا لسا ماو ثالهأاماوأ مسصلا هجووأ سأرلا باه ذاامانيرمأ ن دول ضمألا فه
 لاذ (ىنعللا) ب ارضو ريشعش هءدب ريتك بارا ىازسدوبنناك قلح و ىو
 نان بارضلاو فيسلا لوا هباهذو همطق لاصولا بارشل انثالنوكيال ىدلا موململا
 هرفردشلصو زدوس ناك ديدإ» ىوتم ىوأ هك قوشمملا لاسولاةئالن كيرلا ذا قشاسلا
 ةدايزلا ف ىأ هرفرد وشها !لسوبنوكستالزبع (ىدملا) جي هيروكوديفسهديدناذيخآ ه
 || ىازسدوشناك رك ف ىوتشم لوا اهاعو اهشاس يمان ةروتمنوكستالىأ لضفلاو
 |رارسأعاقسالةفتالنوكتالنذا (ىنءملا) يوكن سرب تادوبنك شكر ب ٠ وازار
 ةقئال نكنال عجب ركن اف سأر لا ىلع نوكنالث سأ زا نما هءلغاتذالا كلن قوثعملا
 .اسننآدونك ىتسدنارملا» ىوتشم امل فنالو سأرلالاذا
 نب اقر .هللا ةمدخ باصن اه سيل ىتلا ديلا كانو (ىنسعملا 0 «باسق
 سكر يد دنوين لج « واراتفر زامكي لب ةئأطتن[ »ب ىم ىوأ باصقلار وطا أو علخو
 حو رلاراز سك ضل الست الا جاهذوإ يشم ندع اهراذفو نم لحرا ذك ( ىملا) 6 واراز
 فؤادي دسحر داي تانغ آو ىم هيلال ستنال! ىكستالواهدر وو اج رنة لغو ةرثك ىلا كا

 دوبقلاو دبدسحلا ىف اهنرك لج ينك (ينملا- هت ترص ردت يفاماي تانتلك « تسر
 قاعتههانالسأر وجو اهحاصب .ىلم نكت مالا بنام الرا ذك نال ىرحأو ىلرأ ةديمتم
 نم وأ اهح اسلاهدر وذ هل ىهامل اهتةرسنا ةسمد_لننانالاءاضعأ نموضع لك ىتلخ
 لاو داسهملا,اهالوم بح ىف اهوا دو 4 تغلخ امل هئاضعأ فرس نمؤلا ىلعف اهءدع
 هده احا تسدمك د هاحم ناس إو لاقاذماو باسلاو باذعلل ارب -نكنتالاوتاهاطلا ىف

 دئادمجرك ١زف ةدءاجنانمم م رخويالرئامالىذلادهاجلا تاس اذه مدرا ديزإب
 اوردمك دناسرودبر كيد لم عون بنسد و ركي»فرابزا دوصقم نآهك ار و- ىاطم تط
 ةوصقملاْ لاذ ناب هناسح اةرثكو ىلا. هلا ءاطع طس ده املاك اذ سولو مب داب «دوبن مهوأ
 يمه ةقلحو داب هتس نيعم ب رط نيرد ديماو مهو همهواو إف ةسعسلا ةرثكو طسلا نع ةرابعاجنانهركشي نكست ل: دهاجلا كقتدا لامملاو هيلا لصي رخآ لمس نمو رخآب يسن »
 م د شانه درك نربي دن ناوا دكه ناسرودب ,ركيدردزا اريىز و رنآ ىلاعت قح هكوودنزيمرد
 يمن قب رطا طوير مناك هد مأو همهو بجد هاجلا كلاذو دسها جاك اذ مهو ف نكشلو
 هنرهي ىذلا بأي ال اذغلَح برضيا ذكن اكو ىو رخأ ص أباماو ىويند سعأب ى سباكه ناما



 هايد

 ىلاغتدهقل لاقدركتم رقت لواهربدي نا ةدهاجل كفن نمرخ باب نمىزرلا 4هنلا لصويو
 ارم دنبكد وب مهور دب هللاو رب ديدبعلار بمال بح نمهقز رب وزؤى عملا اذسهل ادب م
 مهولاو زيمر دنا ةقلج نءهجرك اذلاسرب ردنآربغزا ارم كدوب كدب مهو
 201.1 لوفي دوبعلا مهو دبمل نوكيا
 قااو م« دئاسرىزو زردنيزا مهارواىنامتوحؤه بابلا ١ .برشا ثكولوبابلا
 ةليملاى ب تدبارسلب ىاهرد همه نبا ملا لو بالا ادهن ماشي اةزره ل سويىلاعت
 هللا باب نم دابعلا عيمهل لص قاز ر الاعسم ناف ىل ملا مامملا اله بار ,1باويالا هذه ةفبح
 زابوحاب « نمماكنبامدبآءرنيردابإل وشم ةمظعلاوةرقلا وذ قار زلاوع هنا نال ىلا هت
 اذه نيمدا رم يل أي نا اما هيوخالريبكللل ناطاسل !دفو للاتو (ىنعملا) هي نطو ىوس هدزمعآ|
 « فسر ماك تدفوقوم هكوبإ) ىوتم عمجراو ىزابلاك ىتطو بنا ل بهذاوأ قب رطلا
 اذان رفسلا ىلع ظرقومىدا رم نوكينا لعل (ىنعملا) رشح داس مدركر غ-توج
 ٠ تاجودج مامن نادئج ارراب إف ىوتنم رشحلا فه دج أر ملا ىلء دج[ /ناترخاس
 لص هلمل لست قب رط أب دا رمنا لجأ الو (ىنسملا) هب تس تسبب اب ىغتمك محا دي دك
 رشم او نيغبلا دجو ىلع لدعأو ىو ظني دس نم مك قوشعملا ىرأةىعسلاو رقسلاب
 طتلا لوالارطشلا ىف ةيسرافلا مها مضت سح ضالو مزلبال_ثمتةتلاو بلطلا

 وتتم شيتفنلاو بلطلا ةسرعلا محلات لوئشلا مزعل قابطاو ل را
 قسةيعلا نو (ىعلا) 6ك وةك مكركتلم ن6 ضو كر هدو رك تيمنا »ف
 نارودللا لمن أ الح ىحوراج عنمتالو منك انبا مكعموهوؤنأ ىف لذ د الىأ ىنذأ ىف هذ
 ىونثم تاكم لك فو تامر لك ىف مهنا تاعود علا ةعيتح ثللع اذان نامّزرلا فارم
 ردت الع أر (ىنمل) عي زارد ىاهرشس دعب زادك زج م زار مهفتيعمزا نءخك كا ف
 ةديعبلاةدملاو هب وطلاراقسالا دهن الا نوكبل املا همهف ىلء هر ده ىئمو ةيهل الا ةيعملارسس مهف
 دئلد شوكيديآس كه ان « هركر ومار لدر تنك تعم قحط ىو اهريس موني فيكو
 ينحت ةيعلارسقخ أ ىأ اهلعرو لا لعجو نر بكى ةيعملاىلاعت هللا لات (ىندملا) هك هر
 متيفح ىلءو ةيعملارمب ىلع فوقولاو عالطالا سكعلاو درل قأبالو رسكم بلة لاو نذالأ أب
 .ورس يل عالملالا درطلاو ىب كب سبا ىنولا»اطا :اللةلامحلا + دهتام رد لال بقا
 تادهاجماو ثاضار رلادعتءاياوالل:رسيمامحلاهذهو رف لا دس اهل لو سولاو ةيعملا
 عئقبالو هعيوه فيك لميالف باغلا ىف_ههقل مخ كسل عملا نع هارب أولو ل سابك ار
 نطوم نمج ورمل مزاللا5 ىما لعأ فيكى سسمل ىمهئلاناك لو لوغي وراد اذ

 قول اح لك ىف عم هللا نوكيف هقلا عمرمسلا :ىم ىلا لصت ىتسح دم هيا ىل ارسل اوةعسطللا
 رس ب07777 حج ججججلا
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 (هدهل

 . داوم رادو درك اهرغسنومسإل ىع ةدئا دوكبال لوغلا درصمب الاو مده
 قي رطا !ئطع أو رن اس ةيما اريس بلاط نال (ىنسعملا) ّيداشكرب والدزار وءنازئادمب
 | لسوو.ىلاصنهللامءىهىئااةبعملا ىأرو عئاملا فدو هبلق نعر ملا حتفنا ةلاذدس هقئالو هس
 شدهرك , اصاب اع نان اط+ نوح ىم ىلاعتهثاعمربلا ةبترمىلا كلاسلا
 | نياطم:ادسب نمو نأطلناكء اخ سلا, وهىذملا املا لاذ(ىنماا) ب اطخوددم» زريشورا
 داس رهظناكف نوكيئم ىأرا دم ةفرعم نوب ساسهحلا دارا ذا ىن#و ارها نو كستب
 م ادنحاولا نياطن ده ةيهلالاةيفلاوهو ءاضصلاب وهىذلا باملارسهظينيأطخ
 ا ومسماد م اوةكلأبلاةسايشاو ريل. كلا سل ان أطخ لع ذأ رو هلإيةحايسلاو
 | ىىح هقا عمربسلاو ةراالا سذنلا تاماقمو لزانم نر وبعلاو ةعسطلا نوم نرمج روما
 "طخ اشير ذا بلاش لالا دادجودس هرذدهاشي وةيهلالا ةريضملا ىلا برغي
 نم هءاسحو هروهظتركتسعب نيالا دعب و نيأطعم ا عمربسلا ناكفشا عيربسلار ممل
 نيا «ىقسنادرك اديرك نازادعب إف ىم هددصد نحنا مىلا عجرتلف ةضماغلا ضماوغلا
 بلاطلا تلال لون أطل :ارورطومو ادع (ىعملا) يب ىق جاررا كارمتيعم

 شناتآد لن ه رفسنونومدودكشن اد م ابل أ تم ةيملا هذه تمعولةيغملا
 قع ف وقومي غبلامجو ىلعاهنب رو كيك ةلهلالا بعل ةفرعمو (ىندللا) م ركشئرين
 ىفاحوولارغسل ا. الارظنل ناعما, ىنأب الت نكتفملاةرتسد نأ ؛الزملا كلاذور ذل اورعسلا
 اند وهقاىلاريلا نوكسسيبب و ةعيبيطلان ئاويَيْمَلا لاح ورضالادجوبال ىاللا
 | تآةب ركنوقومومتس م دوش ماو هحومكد اذخأ »ل ىوتم هقناعمارئاسنوكب ةبنوملا
 ةلاذماك ا [يةسواطوب م مرلس هي دمجو ىو رضقتادبحأ جيشلا انك (ىعلا) هوجو
 | نيدل ذكر لاو ربسلا ىلع ةفوخوم ةيهلالا ةيمل امله ف شك ناك ىف ,لغطلا ىأ دو ولا
 | ئياولح دوك 9 ىرننم هلاك ى ع قووم هادا ىول 1 !عسبابل ,رشملا د أ مشلا

 دعا يثك ىياولحا رانا (ىنلا)6 رلك عيش, او دش تخت م رازشسي ركعا
 عيا ىنعم ناك و هتخوتتا لم كبل بسن ءاداو جلا نيدررشحو عمج املا ف راكلا
 ىنانلا داما لئاوأ ىف ثرمهتهقورمب كس ىنعم فاكسسلا مضي راككلا و *ادالا ىندجبانه نكس
 ه« ىوتملالخرذانيزارتني ٠ ىرتمناتسادنادشمتنك و ىرتشم لاقاذملو
 اذهل يغش رشلا ىو لاىأ ىوثعملاناتسا للا كلاذ ىف ةاكملاءادهحتابنو .(ىنماا)
 تن ةريغدشامنات ه ىضومزا دنكش !فوخثلادردإإل ىوتنم ىوتئا!لالسخا
 هارب نم عمطم الوءاجرالو لمأ ك ننركيأل  تحانوخ يل ىف هلا قليعضوم نمو (ىدلا)
 يديمك اثدارمناو « دس ركبد“ ةندوخ عمطزدإ» ىم هيلا هجوتتق كاع
 ام ل ل ل ا ا ل للا
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 رخام هللا هكيطعنا :عمطلاق ها عشيو (ىنسعملا) يدسهد
 هةسردعمط ىأ» ىع بست الث بح نمهتز ريو ىوخ ىلع ماج رتتىذفا نمل طعبالو
 ملحم فاعمل طبر نمي (ىنعلا) أ تخردىلاءنازا هوم مديك ه تضنىاعكي رد
 عمطتآ »وثم ةلودبحاص ن ملص ىأةبلاهلاةرصشلا كلننم ىنئأيدارلارمئالثات
 دارلارعمطلا لاذو (ىنملا) هاطع تادياركيدىاج زيزي ٠ ةرد_تدهارخ فاز
 لحم نم هللا هكمطعب هم أتىذلا كل ذلب لم أت ىذها نمالار بم نوكسعي ال كلود ىذلا
 مارك ١تينشدوشنوج» 'اهنوتردارج سنار مط ذا » ىو ءاطعلا الاذئلبتأيورخ
 ءاطعل اًةدارا ىأ ةسبن4 نكي ملال كبف ءصشوْئشىالءمطلا الاذو (ىنعلا) ميدادو
 لاذ سبلفىفعضو كناسحالاب ةذيلعت اهتدارا تقلعتاملىأ مارك الاو ناسحالاو

 (ىعلا) «قريحرد تلددش انزبن ه ىمتسر يتمكح ىاريزاط ىم عمطلاو مالا
 ةريحلا ىف كيلق نوكي ىتح هريغ دسحأ اهلعنالةمتسو :مكح لج الممطل ا الا ذُءسبف عضو
 مديسو دهاوخ اسك مدا ماك « ديغتسسم ىادووثا "تلد ىوثم هراك ىف

 ىلا لصب ةهجو ناكم ”ىأ نمىدا مالثاقهراك: يلام اه نوكي ىتح (ىنعلا)
 |ردوت دامي ادوشات ٠ شيوخل هو شب ركبت ين'داناط ىم ءاج رلا ىف تةو لك نوكسف
 ممالدئازبيغلا ىفناغب اكل نوكي ىتحو يلهو لزم لعتىتحو (ىسعلا) م شيب بيغ
 | ضؤفتو الز معي فرتعتو رد لاك عتلالا تع زءمسفامو حئازعلا حش هلا انفرعاولق
 م عمم نيزيفرصمالايوردح ك م مستر ةةوشانآربتح تلد مهإط ىو هلا كررمأ

 ابعالئاتعافنتالاوةدئافغلا ع بلملاهوهر عضنملا ارمغم كيل نكي اضبأو (ىعلا)
 ,دردفزورىرادعمطإ» ىم عسمطلا اذه نمر وظي ىأ تيفيْئلىأ فرممملا
 بهذ مابا نمىتح ةملايحلنا ىف قز رلا عمم لست (ىنعملا) ف زار زكر ىمل ايات
 عراضملعفردصمل انتسب ز نم يفز ظملوم ادام ىنعمج ىف زان ىف ءانلا ا ىلع يح ت مدام بهذ

 ديعبب كمن ادوتمهوز 4 « ديدبدياىركرز ردو قزرإل ىو اع ىأ بهات
 مهو نم ب كسلا لاذ ناكو لو اهتطساوبىأ ةغابصلا نملفزرب هللا نأ ناالثم( ىنعلا)
 لمأت ال. أب هناسح ا اًدكه نيجحارلا محرأ نكل ةطساولا ءذ م كيتأب قزرلا نان طتالا دعب
 (ينلا) مدرشكبناج ناز ق زرت[ تساوح نوج ٠ دووهجر مي زردردعمل ساطع

 قزرلا ل أذ نوكي ال ةمل يحلل ىف كعمل نوكم يش يكالدسعبا

 تشنك ٠ قح لع ردمكحر دار ىم كلهوصوو هضفر د غمرعغ بنام ا كلاذ نم
 نكي نا ةملايحنا نمر رئاىف عمطتئش ىالتلق نان (ىنعملا) حي قيشامرداروكح نآ
 اهف مكحلا لاذ بتك ىلاعت لان ةبيبعو وحلا لع :ردانةمكح لج الب احتفاردستم
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 هدسرمعسنب زران لاصوايإو ىع ةريح اهلك ك تدعو تع: س نوك د ىتحاريسم كرك
 لاصوى نوكياماءوخالرمبكلا ناطاسلا نبا لان ا م دسج ىهسزا جراء ار زل

 ىم د ىعس نم جراب رمل ن مال ساو ىدا سم نوكيوأ ل ءأو ١
 لوقأالنأ (ىغلا) يداشكدهاوخاسك زان ربط دام ديك ب رطنيزموكس نمإل
 ىأو عتمنا ناكمىأ نمىتهبل ف بر رطضاو لرش أ نان قيرطلا اذهنم لست ىدارم
 هد زاناجدهروسنيمادك ان » . دتفىروسر هغسهديرب رسؤبئم عشب هه بناج
 "ارق ىت>رو دينكم لك ىف عني ح ورلا ملنإلأ نم سأرلا ع وطتملاو حويذملاربطلا (ىنمملا)
 أ السأرلاعوطغماربطلاك ان فوخا و دسم نمهحو روجتتو صلخت ب ناجو ناكم

 م جرربلات اذزاركيدجريزاب نب زهار نمدا ماي إط ىء بارطشالا نم
 نوكيج وربلاتاذنمرخآج نملماو رص وج ورحنا اذه نمىدارم وأب تااما(ىنعما)
 اعتدت ا نمالضفوأ ىناةطساووتاك نادحو دسوائبْش ل نمىوف ىل مارهاظأ
 تاب اذمه هيدوشانورسج راب زا يللي ظنكم كديد باوخ كصضتنا تباكح و
 ارسيلاو ىتغلا ىمءبلطتىذلا ئشلا اذا زايبتم السيف ىأر ىذه صضخلا كلا نياك
 رسم ىأ لانه م هنان نالفردو ل <قالتزدثتتخك اخو رسم فكل رسم و فو
 مدد باو نم كش تفكى دك ديآربص# نؤبؤب كالل[َت بلا فو ةينالغل لحاف ةنمد
 أرسم ىلا أ ال كلاذو يي تقكيءناو لحم انها نالن ردا لح نالفرددادغس تيمؤك أ"
 ىفو ةينالذلا لحمل ايف داش ىف نات ا: ىف ثبأرانأ ددحاوهل لاق ةنيفدملا ىلا لوسولا لمأب
 تآهكدركمهن صفت 89 ثيبا!مساوافحللا مسا لاتر ةنيفديفالغلا تيب
 رص ودرج ميكن !نكسلو داب ىغ دو ةناغربغرد هكد نك نبا م ءكدوبتآت هج تفك
 ةرسمقزتكلاو ةثفدلاثلننا مهلوقنا مهن صخحتلا كاذو ييدوشن لاح
 وقوم هيلا لوسولاو رصمريغ ىف دحوبالزنكلا اذه نكلو تيب ريغ دبويالزنكملا اذ
 نااكف كنكسم ىءدضزنكلا الا عمر تورم ىلا لصتا-!نكسل رصمىلا باهذلا ىلع
 ىلع فوةوم يا الا ةيعملازتكسسص ىل !لوسولا اذكر غلا ىلع فوقومزنكسلا اذهل لوصولا

 اين اريدد زدو» ىمجنك افبأ مكع وهو ىلاعت هوقىلا اريشم هتولسخ ىف ىنلابلارشسلا
 لك أ باح الب بهذ تراواناك (ىنملا) مر از وروعرا دابر دروخار هج هب رامي
 ةصصنلا ىف عرتشا ذ هلو اريلا لك [ينعمب ىئارملانا ىلعرتفلاو نحل اب نثي نب رع قب وهتلج
 (يعااز يمادجد ثمةشنكزاماكاشب نوح ٠ انودوخ هرادن اربم لام ىم لاف



 م
 دا يصري غب ثورولا لالا دلاذن انساب الو نول الهسفن ثارملا ىلا بوسنملا لاسم او
 جي رودكم وك « تفاس ناساكم هردقالا را ىم تيم اوهوهثروم نمدصن و بهذ
 معبالثراولا ناثو ررملا لاما لاذ ارد لس ملا ذهلو(يسملا) م تناتشوكش سكو

 | بسكلاو بمتلاو ةنمل اوّدكلاب ه دحيم ثراولانالارضام الام اًبوهل اشي أ هدجو هنالهردق

 نما لها ( نمل ) يي ناكيار نش «قح تدا هيدك نالن ا ىنادنى ناز ناجر دنإل يم
 الب ىأ ناكب [راها, لاطعأ ىل هن هلل نال كل أمبهلا نح | ىتلا حورئاردف لعن ال ببسلا كلاذ
 هلا ماوأ تعبمالتلعولو اهردق لعتال بعثو بسك الباسبلع تلصح كنوكسلو ضوع
 |نيبالرتشمردفتاوهتلاوالول او رمل ح ورلاةأعا مو ةببطلا: ايما ىلع تلصحو ىلاعت

  تفرهلكو تفردغن إف ى+ لاقاذهلو حو رلاردف ةقر همم ةاهارملاءده تسيل و ناويح لك
 بهذ هئاريمةلج فلثأ نمي (ىملا) ماجناري و تآردنا دغسدوجدنام « اان
 مالعالاذهوموبلا لم تابارملا ىف ثاربلا ىلا بوسنملالاذ قبو توسل !تبهذو عانمابهذو
 ةريسب له عمجو جو ربهطا ارفاق مو هث ايم ىج يتلا ةليق لا نع رم ملاذا هاب كالا
 تن رىداد لرب براتغك » ىم لافف هللا يلإ ع رضتمت ةبملالا ةيعلا ةئيفد ىلا لوسولا

 قزرلا نصسساراعانسرانز رىتيطعأ برام(همأا )هال مث سزغناب وقرمدا ه الر
 ءالثبالا اذ_ه نموت أ ىتح ءانفوانوم ىل لسنا :زرىبطعت نااما بهذ عاتملاو
 فرجا براي وبراي هدركر اغ (قحداي دش ىسج يم عاتقاو قزرلا الربا !ارأف
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 ةئحلاو ءالثبالاورمنلا اذه نمىشو فرحأ برإو براي لوف منطماوىلاعت هللارك ذب

 نامز رد ٠ تدرهرم مؤلم تفكر افونكم ءاعدلاب أدب والحلا عتطسارمانعلاو
 ىرهزملا كلاذو ىره م نموا لسو هلع هنباىل ىنلا ليم ياا ٠ )تسرك انئلاخ
 .| *الخعالا هتوس نست الر هز لاكن صوملا شب رششلا ثي دم اوءاكبلاو نينالا لعشب هول نامز

 ,ش رطبريدوشتوحإ» ىو برش ىذفادوملار : ١
 ٠, برطملاهعضب رهزملاٌىلتمامل (ىنمعملا) © تسشوخوا تسد بيساكو شمر
 ا ملا تيرا لاما ين كتل نرام عالما اذانمؤلا
 نءمر هت تالثما اذانءالغالف فوأ نط ابلاولخ ناك اذا هنونم سيل« ءالثبا اديعمتلابحأ
 هلاداسح ادت دجواذاننأن اتالم ىنعم انه بتسآلاو نسح هذي بيسآ نان هديبيع



 تنم
 !بالضنالا نم توئوهلالدج
 إلا ناكمال نعةرابع نياالو هلهأو
 هللا ىو. مايلاخ نكاذا_هايذ نجحرلا عباصأ نيد
 ةرإلل ىم نيناركس ناكمال ب ارش نم ناكملالهأ لمجاو
 'ىئارملا كاذو (ينعلا) يدادبا ارنيدعر زشمتجبا

 "امو ع وهدفلا ءام هيع نم ىرحر الاو ةمادتلا بسر.
 بانآو منو هتمنابن

 هام نيدلا ع رزل ىطعأ هب 5

 ريخاتببسنا فاذا مينمؤمىاع»تناجاريخأ:بدسإل اي
 هاهي سوا دو ددورات 6 طدرددلاء؟سلخعاس فاز ىو 3

 ءابهسل !ىله هسولمخ ناخد بهذي تح ءاهدلا ىف خوش و يبدي سلفا نمرمالا اي (ينعللا)
 ننأبهذيىتح (ينعلا هب ينذلاننازا 2

 اتسم دولوغي وضوصيسي وهقاتوع دي ةكالملا نمرياكو (ىندلا) يب رام ىاعدره

 ناد يمنوا « ديم عرب شن نيم 5 دن ف ىو ريهخسم لك ءاعد ليفي نما
 سيل الامخلاوهدا رم لو مءاف دل لككيتَر كا

 # ىهشمرهوززآدرادوتزا ه ىع دىبأرنكنا /
 هتحام جاع بح اسلكومابت لكم «بدابس)اءاطعل !ىطعت تنأو ( ىمملا

 ئراياطعربخأت نيم هت سرا زارا حلى م ناحا نم دحأ مرصالو

 ةلاملاهدهىكالءابلوشب وحلا م .كادكنولوعي كالا انااا (ىنءملا] ه«ثسوا

 ءاطعلا هرمخأ: عرب ةيتناعاو ىدنع مترا نءتسيل هيلط نع نمؤملا ىدب هيأت ى هو
 ردنا كوم شدي ثكنآو نمىوستلذغز شدر وكت احإل ىم نمو ةتراممىدبما
 نفالاو هعرضتل بدس هنجاح نانآلذ_#غلا نم ىناحلةج الا «تناغال(ىنعلا) م نمىوك

 اببمتناكسص تح ىنبر قل ر عشب ب وصلك «شبصم ةجاذلا كانو "ىلا عرشتب إل هتلذغ
 (ملا) هدوشقرغتسم هسبزابتارد هه دوراووا شام راررك هى م هعرضتا
 قونل» هلاعد مخ رب وهبعا ف قرغت#ي و عمجر ىعا هاذا ذ4هتلصحو «دارعتينأ ناو

 ةجرتولو (ىنسعللايرازب وك هن هسه: كش لد « راف ناتاجالا ىدج ركل

 ثنا هلل: ثأر بو حور جار دا اورسكتلابلغل ب رات لالا ذع سف او نيالا "ىلا

 | ىم» شوخإل ىو لوعغم مءارا صو ألا براضاب ىأراوكو بردة ذسن ىفو عرشتو

 عرشنلاب وهىذلا ونال (ينعلا) مي رازارقاو تفك ادخن ٠ وازاوآا مدي



 (هربعل

 هنالرخا كناوط ىج انس ىنيئابناجا ل اهرسو براي ةوقواتسح اذكى وأي ءاكبلاو
 ارماسؤوعرضتلافوهىذلا كاذر(ىماا) بام وير مدن اييرخحم ى ارجامرغاو
 ةبانك انه نكلو عادم ءاتعم دن ايي رف ناد :-عوبلكو ىبغري وىتابعوهتاجانخ ا ىف
 مدس ارئالبلب ونار طوطوو ىو هءاعدييحسا تاامزتلالا ءذه ف هكسماولبيقلا نع

 اهنطا نس زيالبلاوةردلاووبملالث (ىملا م« دنت حسم رد صفق ىزاوآشوخزا ه
 هللا ىلاعرتشتلا لاحاذك توسل! ناسح انوكد انو دعو صاختالا فاهنولعحاهلوبتو
 هصغةرد:الردغجوارغازإل ىوشم هعرضش عسل الشيا ادبم للاب حا اذااولاة ما 15

 صخنلا ف اهنوم ضيم عوبلاو بارغلا نكس( ى .هللا) ي صصقرد دماين دوخننيا دنكل
 | شيل ىم دحأ هععستبلو تاراكماو صصقلا ىف تأ, لا ذهو ةصيقاهت اوصا تالا منوعشيالا
 زايدهاشما دخيل (ىنملا) م نتذ شور كيدو رمي مك ,نتوددنانوجزايدهاش
 هحولاو نقلا نسحيرخآلاو مره مش امهدحأ سائلا نمدانث ايساحلا بع ىذلاىا

 لك( قمار « بكة كديوك ادبكو :رآ« رم اضرتو زوا دن ءاوخ نانو رهط ىع ناذعلاو
 هاريخالىذلا أ رمطغلا.قأي وغلا ىلعزلب دهايشيزابملا لا ةمئسزبملا! بل امل امهمدحاوا

 ىوتم دوزيم شفتو زيال ف عه ذاومككهتوأ د هال 4 لوقيو مولا جشلا هيطمي و
 خآلاألا ذو( ىنملا) ب دئكضارمخ أن لامه دقه دخودف ص تسا شوخك ارد ناو ف

 يشن ش ديوك » ىج ريخأتاب هيمي لبارعررلا لع هيطدي ىتم وسم دخو مدخلا
 هوحووذلا الا ةزإدهاشلا لوغي و (ئسصلل) دلوع نانا هناك « دنزكى ؤامز
 | نانتناآدسر دوج ىم ازيخ شوصضمي ثيبلاىف مهافررشالر فرخالب نامز اثم دعنا نس

 ربخ بوبا لادا رسب هناا ىنحلا) هي دسريجناول- كني تي ش ديوك « دك سٍ شرك
 ,ماودعت !اضيأ هجولا نسح كاذفزإ ده اش لوي اظتتالا ةنمدمىادكل ادعي ذم
 تاشورزد و دلك شرادراد نفنيدب مهؤط ىو ةوالحت اولا اذه كيلار هي هال

 نذلا اذسهب ب ويحل افتوبىأشرادوادا ! دهاشاضبأ (يتسمملا) م دنكيمشراكش

 لي ونا تب راك ا رماك ف ىوشم 4 لوغي الهدي هز مغب ءاشمتا قب رط نموهم او
 ارظننم نك ةحلل سمو ارلك كممى تاب (ىنعملا) م« تاهببوخىاشايىرظتنم و نامز

 4 ارودن ادركء ارو عييطمات « اروبي رف هبح نيدبانإ ىمدلمزلا ن-تنأ نماانامز
 ىمانياىأامار واميظمم امل همعع ىتح هولا نسح كلا ةرغي زاب /ايت>(ىغلا)

 اليمه نيذا دونما (ىنعلا) حدو, نار عبك نادت نيخرفم ديو كنزا نانمؤمئدا مو
 /نونمولل |ىن_عي اذه لحال وكب امدح هلعاتن أى سشلاو حالصلاو عيفتاو ,نس نا ننمدأ يم

 انوكيانيشب وانما ذه لعا بشل ئشلا يهرغتلاونسملا يشل بلطلا ىف دارمالب مجنوك

 لحال



 سبل مهربغو 4 ن يعرضتم مهلمم و روذلا يلع مهدا يم ل سم مح ولو مهل هللا بل سجال
 ىثبوردزاوا عرضت ناي ورصم دئدادهنكن اشنردب؟صختندا ةيقيتدركع وجر إلا ذك
 ةءالمدوطعاىذلا صضغلا كلاذةصق ىلا عوج ىلاتاس ىفاذاه مي ىلاعت حتر ضد
 بيسي اتوا ةرضح هسعق ىذلءاعدلا ناس قورصمب ىعىتلة-ةيقداو زتكملا لاذ
 2 ريقف دشو درو خرج ىلاربمد مف ىم جابتحالاورغفلا
 7 امظفراسو هثروىئذفا لاملا لك! ثاربما لاب وسنللا كلاذو (ىنعملا)
 .انتتحرردنيادبوك هك دوخإ» ىم نيسنالاو عرضتلابو هكسبلابو
 اناس و ةحرلارثانبابلا ان-هقدينم (ىعلا) 6 :رامدسثياجا
 ب ايل لا م كانا مسدأ
 بآب!1عرخنمدرو هنال هدام ىلا لصب وةفاطل ةتامدع ومس رقئامءاع لا ةباهخساغ
 ديارصعنئانغك ٠ ديئشراثفك ىتاهوديدبازخإ» ىم دحودحوبملا نموويو
 نالويدععسوءابو ريف فتاه 4لاقو ةعقاوةهبل ىأرشراولا عرضت دعب هنا (ىتعلا) م ديدب
 رك ههتسار ةراكدوش امض صعورإو ىباجم ل صحو رسم فر هظوو حراخلا أب لاذغ

 ىفر اميغتس امص ام لركن وكب رصلكنعألا[خوعللا) تس :موالوبتارتيدك
 ا بلطلاو لالا ىهدب دكل نانا م كياظتكو دل دك ا مهنا ريف ىصااوءاب رلا لحم
 [رصمات تهب نكن ردو تفتك قكيتسوتتالنردإو ىو روهظل قابوا جر هظيما
 باهذا ,نلنتاللازبكسا لاذ لجالوعبك "فكم عب م يالغلا عشوملا ىف (ىنعملا) ب تفر

 دق
 4 | نإ ىأدنزن تنأ نما دادغب ةنب دم ىلاةلاوه شمارمخ أثالب ىأ سنرد ف(ىنعلا)
 هاكو ىعءردصم تيثم نا ىلءركسلا تفثم عضوم ىف اوريصم بن اج ىلا بهذا لاتو مومغمو

 أوج شندي دش رك مرسم ىوسانوا دعكدا دن :مةنيز لاب
 يلوم رسم بنا ىلادا دشن نم ىفأ ىلا ' كاذذاالا (ىعلا) « ريسفر 5

 لسور هنلاهعفراذا ربع لام ضأر عيش نم نافرصم هجو ىأر اش ةرار نرماقل محور
 ةيفتانانءاشفلتاماطلا ىراردو تالاما لاومأ هئعذخ الاب لغم

 جايتحالاو ةةشلا عفا درصم ف دجال فئاماادعو لمأ ىلع( ىدلا) بوفد
 (دلا] نزكسم ردن تضم ىهنكت سه «٠ ديفدوشو هنالفو ركن النرد ىرتم
 ليال ى+ ةبارغلاةرثكو لوبا دئازةنيفد دو وس فالغلا عضولا فو ةيئالقلا لا ىف



 رار

 لاذ نكسسمل (ىنىملا] هي دهار سانلا ماوهربدب دكت ساوخخ ه دنامن ىزم .مكو سدي شن

 ىلع ضرعبنا باطوريتك الوليلخال ةققنلا نمئم4قيب ارسم ىلاآلاو ةنيزملابلاط
 مرابط ىم سانلا اوم نم لاؤئسلا هاراى أ هجا دش نمدح اينحاساتلاماوع

 ةمهلاو“ املا نكل(ىنعملا) «تفركت درشفاريسردارب وخ ٠ تفرك ماد شنه
 شفنزابإط ىم امسحو فقونااوربسلا ىف هسفنْك سم دعب لاول !نعتعئمو هي تكسم
 ىنآلا ىلاربما لاذ دعب (ىنسعملا) يي ديدن هراج ساوخر عاضناز ه دبيمرد تعاجيزا

 *اذغلا بل نمادبر يف بارسطشالا ىلع لرصتو هةن ةءاسمم نم بوسط ئارمسم ىلا
 بش تفك هه ىم“ادغلاو توغل بلطل انه لممتساي .اباطوم عاضن الاو لاوئلاو

 اليابهذاهسفئل هن ىف لاق (ىعملا) هيرشي دكردمديانتلطزات و مرتمرتنم مور نوري
 أرك ذ نم مكى وكبشومصهإط ىونثءابح لاو لا ىف قينابال يح انوه انوهج راما ىلا
 يح كوكب ثلا لثم دوساور كذا لمفاو (ينءلا) هامل ا دين مااوكسازادسراتو كناو

 ىف لئاسلا «دارأ الإل مسيرويطلا عازبأ ى يريم كوكب اا كلند فصن ىنب ومن ىنم "ىلا لصنإ
 ب رثسإ وسدد ىمه رركمشنب ردغاو هركيدم هو زب ثيدنانب ردنا» ىرشمليالا

 هذموةج رابملا ةلمل ابنا ىلا تببلا نمرِكمت ةركتفلا» ذمه ىتارمملا لس ساو( ىنءملا)

 نيو ءاجومرشثدشى مه علام نامزالب » ىوانمأ ل ازثإلا ف عشب و ا طانرطراس ةركسدلا
 وما 4لاقانامزو لاؤسلا نم ام او ءابحا هعتم [انز[ى حملا جه اون شنفكى عوج فامز
 .*ا ل ءاذبت عمير انمار دك كرحو لأ او .بلملا

 ب هاو 9 ىم باطلاو قوشلا مهفوج
 ذي ذءاناعوح مانأمأ بلط أ الئاق لسللا رو مادق جر (ىعلا) با
 قوكبشرج زا وكن د»آ نو ربببشو رم صطختا ديس رإو همدعو باطلا نيب

 ناس قو رسم ىلا صضيملا لاذ لو مو داس ىفاذه جار واسع فركو ندرك ادكو
 كنا فو لاولاو حايسملاىا ةيكوكبشا!لعفب نا لجالالبل ةلهلأ هثيحو هجو رخ

 لوس نام فو مب رايس مخ ندروخزا دعب سعزا ندش لصامو ادا صوإط كسلا
 ائيشاوهركتفاىسعوط لاتىلاعنهقانالرعثكلا برضل اهلك [دسعن سسعلا نم هدام
 تال جياريسي رسعا عينا ىلاهق لوقو ارسب رممع ده: هلا لامصس لامن ةوفو مكلريخو هو
 يناثلا نا اندانأنارركمو اركتم قأرسبلاو لو الانيعىفاثلا نان دة فارركموافرعم قارمهل ١
 | ير ىف ةزنلا بتكلارنآرغلا عسمجو مج .ةمزا ىدنشا مالا !هيلع هوقو ل لوالارمغ

 قدزاموج « تذركاروا سمع دوخ ناك انط ىم هتعالذاغ نكنالو هظفحاناذده
 هضقل ا ىنعارثا والحلا ظراددرتمواربت«قيىنارعلا الاذتا ل (ىنلا]ي تفكم نارام

 هاتوا



 م

 هوي عض ةاياسحالوربس الو, صهر ئالو ةسج سمالدو هو دسخاو قر اس تأ نيلثأق س علا هكسم
 نيردناةاغأا ط ىم ىنتل !ءاذأ املع تاخ دربصلا ىنمنج اثم تفك نان ةربثك اًطايسو ايصع
 قابلا كنوذا قفتا (ىدعلا) م« رارشنادزدزا هدوبارنامدرع ه زاتئابش
 كيد سب ٠ سمتتسو فو ى ا مشدون إف ىوشم ريش صو مألا نم سان[ تاك ةلظملا
 طوبلط ى سعلا دعب ةضتمو ةنومخىلابللا كن تناكو (ىمملا) «سسمارئادزد تسب
 ل اددركسس بش كره و تسدد شك هةؤك هخيلخ[) ىو دهماو دم اب صومللا
 ليل اى ارثا دم دصتيىذف ادب عطقا ىنسعل ارمبكل لاق ةغيلحلا نا ىتح (ىنعلا) يت فم شيوخ
 نادزدابديشاارسك ه ميوديدج كلب هدركس مربط ىوشم ىب رخدنالسولو
 اوبوكسنئثالسسدلل الئاتض وضلاو هيدهتلا سسعلا ىلع فقداطاسلاو (ىئدعملا)
 وبقت اشي زارحاب و ديكر واب و ردح زلار تاشءو دم ف ىوتنم ءا حر صوصللا ىلع
 |ةوشملاوصوصلااةوشعل قي دصتلاوهور وابلا يلمتته جو أ تو( ىنصلا] عدبتكز
 | مهماوابمئشعالوأ ن اسمى عا مت بكرو ةيلمو!ةرمح فب هتعقوأ اجهترمخأ اذا ىه
 | نافيعضرب ٠ تسدسوهمرهونادزمرب محرإو ىم مهلبس ميل ءومتلبف اذان بغألا

 | نئان لكى ع ىأ تسد سوضمر هو صوصإلاى م جحرتلا (ينعلا] ب تساى حر وو تب رش
 .و رللحةرلم الا سغنلةناعالا اذ ٍةح رشا خرم الطن ىأ هرتع ءافعضلا ىله نركست

 (ىندلا) «مام رركسو راذكب را 25 عاقتناز كم صاخ رز يهط ىوشم
 | ررضلا فار ظناو ص اهلاررض الزثأ ماتَ وكة الص اع ارم لحالو ظنيت
 فوأض وإلا لاله صاخاررشلا نمىوأ هتلازاس انلاعبمح ماعلا ريذل ا نالماعلا

 ٍ سانل ار ضار ظنا صو هللا صا هور ريذ نع عطغتت ال لوي هنأكم -مديأ ىم سأنلا وضبل
 ءاضمالا عب مظنةراثالا سغتلا بدْؤنلاذ!دكمامعلررمضلا نم رارأص اخ ناررضا نان
 | صاماز رضا! نمفوأ مال اررمشلاةلازاها متل ىفانألا دوج ولاة داب ىف لك اسلا
 عطخا (ىنعلا) يركن نال الهوى عقر دوربث ف دردر غو دام عسبصا ف ىم هرامالا سفنلاب
 ىتلاعبسالا الئمل وفي هنأكن دبلا ىلا هك الدو هب دءتارظناو , مثلا عفد ىف غودلملاعسبصالا
 |عنيج كا يفءاضغالا عبج ىلا رسب الثل اهعطقا معسل اررمذ عفد لمجال بر قعلاوأ ةيملا د

 .ذلا نمىلوأ اهتازاوءاضعالا عيبمجلمر اساهر مشرتلا عبسالل .كلالماا نانددبلا٠اضعأ
 | سغتلاريشو سانلا عبممل ماعلا ررشلا نمىفو أ ضوسالاب صال اررضت !نان ماء ىرا-لا
 هوبا دب «ةشكه دزد مايا تاردنااةافنا ف ىمىرفلا عتب جرش نم وأامصاملاةراثالا
 هنأك ةرهكت تكن يبنلاو نيجضاذلا صو هللا نم مامالا كفى غن ا(ىندملا) يب دز دماشوم تع
 نغبهل ةقرهمالىذفلا ىتل او مهتمرهاملاورلا علا صول !مايالا كات فراس نا قذتا لوغب

 سا ىرشم )0( 



 (هعمل

 راس ةيسوصللاب4ةفرعمالو جاضنال ىذلاو ةيصودللا ىف جاضأ 4 ىذف اىنعياربثك ةقرمسلا
 لاذ لس ىف (ىدملا يد دعى ىاهبخزو ابيوج دز تححسو ديد شنو نيذحرداو ىوشم اهلا

 ناز ادابرفومرعنإف ىواملددعالاط اب -أو تاب رضاكحم برضو ىنارعلا سسعلا ىارثقولا
 ةرصقريمفلا لاذ نم تمن( ىنعملا) # تسارلاسج وكي نمان نرطتك ه تساخ شي ورد
 تذك  ىوننم ىلاحو ىرس مكر مملاو ميعصلا مالكا مك لوفأو ىوب رضتالالثاث ظوسو
 ىلاريلل لاق سلا (ىنملا) يركينو ربي ى دسم نوح بثلات .٠ ركب تلهمتمدادكلنبا

 ناكفاصا نكن ملاذا لا ج راخ تينا نش ىال لمالاب ىتح كلاس نع انل لف له مكالا ذه
 ةنونإل ىونشم نو صام نولعغب و مهرمأ امها نوصعب ال ةكاللا[ضرعملا اذهب سس سعلا
 تنأ اذهاب سسعلا4لاكو(ىدلاا) ب ىردن راكمجاتوكىتسارو ىركتمو بير غاضب ز
 ىالوشوكترلكى أ ف تنا ىح اهم لف مولعم يضر ككمو ب رغثنأ ناكلا اذه يمس
 هبنا نيج نادز دارس هدن دز اعمل سسعربناويد زها ف ىو مناكسملا اذه ىلا تبدأ يمنا

 ةريثكص وصلا ثراسئثىال لثاقانعط .سسعلا ىلءاوي رش فاويدملا لأ (ىنعلا) مي دندش

 لهأ انللاةو(ىنلا] ©« تسحتارتنشزنارابايغاو هت -:لاثمازاو ت تزائهناؤو كم
 ثيبحلا عيقلا كفيدس[رأ د_املطم تنك كلاممأ نمو كلنم :صوص اةرثك ناويدلا

 (ىنلا) م« متتمعرهرز نمادوان هامبك ثا اردلج نك هنرو» ىم ارهاظوالزأ
 موب اهلعنأ ثلا ةيوغعلاو هاش ءاع دس قَرتِكَنآ ل ثم هماغننا بصس !ةل ملا دقحالاو

 ونش انيمأ كم هتعتمأو هتبل هاو هبة وَكب غو مشنح لكى تح كب املضأ
 ىئاربلاعقسا الف (ىندملا) ب ربهسيكو زوس ةاخ نم يندك ربنا دنكوسدعزاوا تفك
 ةمئماذخآب ىازوس ءاض تسلا أ ىسهلا لاق :ريثك نام ادس تاملكل اهله سسعلا نم

 ىو لزالارطشلا ىف ةيسرافلاءايلا مشن ربنا ىلم بيحان 2ث ىارب«بكوتيبلالارمأو
 هيفا بهذي و قا شنان ندب ربنمىنانلا عارسملا ف ب و ريثكستلاةادأ سن
 ثلانأ (ينسعلا : وورصمبي رغم ٠ مداد س و ىدزدد يم نم ىم

 انأىأل_سالاىدادغب ورصمبي رفانأ ملاملالو صاب لانا ىأ ةبصو هللاو لظقا!لحر
 قداس ىدا دغبلا نوكلو ةنلاءذه ىف تعقوف يش لم أبرم هم ىلا ثذولا اذه ىف ثينأ ىدا دغر
 يربلاوارؤمهءالك نركب لرغلا ن داس ناندانأ:ك»اشملا كرو هثرق سهلا قدس لوألا
 قدضلاوةبب ربذكلاهكريسخ ناداسإو لاتاذسملو ايفا سبلت نوكسعي دانعلا نم
 لاقمالسلا هيلع هنا نسما ع ىذمرتااو دمجأ ءاو روألا ثيدحلا ناس فاذه مب ةثينأ مل

 | ىطعي ىذف ناك اننهنان ةبي رب دكسلاو ةنينأمط قد_صل !نانثلبي ريالام ىلا



 ىال_لارهأا فنا عار بحذلازاكوةعتاواةصت لاك ىلا ) تاثر لوا
 شق دص ىربإو ىم سسعلا بلح رشناو عمنا ىناربملا قدص ن مدع ةنوف دم بهذ ةنب زخأ
 نم ىئارملا ق دس عير وأ (ىنعلا) موا دتيمازادثادنب ءازوس ه وادتكوسزادما
 قادص ىلاربملا بلم ارثح نم سسعلا ىأ هقاوشأمهلاو حر ستات سسمل !سلف ىلا ناسيا

 روم لءرملاو هحرو ل دس سنعلا هلعو هنارتح ار هظ همرح نم ىأ همزح ار نمره
 كنان ه با باوسرانفكبدماراس لهو ىم ت ثايلبلاعفداتاذيومتلا ةءارغ ارق دنم قرع

 باقاادنال بهنلا ليوم سبل ىئاربقأ رسملا قيدمصتات ( (ىعلا) مبايدمازكم تشن[:
 «تسيتعاروكب بوسيل دزح ف كم هامل تاشطمل ! بل نم طب «باوصلا لودلا

 نبل ئعمالع ف ىذف بومهملابلغلا كاذالا(ىنعلار هب
 قدصلا نببذكسلا رغب هنادب ال ملا لا ميوصلا بلغ اىنعي ىغلا نم ىنلا يخش

 (نلا]« ىنيوبمترا تسدوم مكب م لددتو دفاكشهمؤط ىم ىقشناو
 ودرع الامرات بوم جالو 'ةتداصلا ثاملكلا ىمينشني رمفللا
 ليم ش از سم مني دش دمج إفتي ربا خا بوب ناك ولو قم ا بوب <
 ىلع فو هن الملا نيعل !*ام نم اتبعت .(س سل بديع (ىنلا) هي لدكوب زك لبئلشم

  سسعلا نبع للم ناكر ع ونمدهاب ترجو تلنن او هلع ماكبلاب هامل هيفيع نيم عسبنف ىارعلا قدص

 ةوك لج الالوثاربملا مالكنم

 ا ةشدميف نآكو ( (ينلا) عم ب ا نارصو دره ايمردو م رم وازنانامرحبإل
 جرح نول ءرتص قاتلا وذيل ذب رح ورلارحجوهر امهدحأ نارح نانالا فوج
 جرم ةخشلاه ذهن رصلا نملك و جاجأ طع ىفانئاوارف بنام زحاولا ىلا ف نوكيف
 ةخعل !ءالسه ل عمت ةيداحو رلاو ةبن اسفل فرط نم ةينآلا تاملكملا ناي ىلاسرا لحص نعي



 *ارشلاو عمسبلا لحج مالملا مشو نوذل|نوكسو ةمسرافلاايلامضي وةبتضلا الا ءايلا مش

 قوس ل تملا ق مغاا اذهوةمشلا هذه( ىمملا) مهتنكمأ ىف اهوعج رمت دورتشي ونر بيف

 هب دمهبشن ةبنم لكو ةلاح لكو ةغس لك كى رمتلاوناملاب طبحمفارطأو سانلا عمم ||
 تالك عاونأ تالامملاو تاماقملا نمو بارك نط هفلاو ةذشلا !1ةينآلاتاملكدلاوأ|
 ثددملا طسو قولشب قوس ةمقحلا سابا اوكيه اوتلار فارم الا نمتالاسفانسأو
 ةلاك » ىرتنم ءارشلاو عسل ةامءابتاوةعسأ اا هربنا اوتلا نماهنارطأو |
 عاتئاولنببقوسلق أي و (ىنملا)# ردوجيقرتشَكسوتَوَسر هلاك ه ربهسبكب افوبويعم ||

 ةدئافلاو عب رئاب واع عاتم أب و فوي لا مهاردلاب ةءولم سيكو ةراوتعا ل ىذلا بويعملا
 الق رورسرب «تسرتناكرزاب كر هولس نب زو ىم راك« ىضمو قرمشت م عانمقأب و
 ءآرءارشلاو عسبلا ىف لقعأ ىأر حت ]ناك م لك وسلا اذه ورم (يهلا) يب تسروم ديد
 جيفلاو نسملا عانملا ىلصو فويزلا ىأ اهلقىلسءو مئارلا ىأرسلا ىلعرظن بح لبس ناك“
 نوكينادب رملا ىلعف ةهبملا فوي لاو ةنسملاادوغتلا مهارالا ىف_هرسنأو ىندالاوالعألاو
 ,ادارو سول يدش إل ىوتشم مهري وزتؤف ىف غب ال2 نيدلغلاخياشملا ىزباب نم رس

 حالا لافيلع وللا وسراسو (ىندلا) حان ارادىمجسزتا ارركدتآو » حاب رئا
 دوقتلا مهاردلاو مبملاوب نسم ا ىلء اما :؛بح أس هنوكسل حاب ,رلارادةراهلاب حام

 ىلع حاب رلاو حاتم اراد 4 ةريسسم ال نئذفارخ لارج اتلا لاذ ىلع ناكو نيغنل نم جانو فوب لاو
 مغلاو ةةشلا !ذله ىلع سقو ىعمو اظل ماكل  نزو ىل ص حانجلاو :دئالا ينعم حابصلا زو
 ماعل !ءاززج الك (ىنعملا] كاف داماربو تسدني ىبغرن هلم ل يرلاءىازنجا قي رعإل كم
 ئوشم ىمب ءواعمو رو صالخى أك فذانسالا لمو طابروديذ ىغلا ىلعاداواداو

 هزجاك (ىعلا) عر متوجركيد رب وشمالا كيرب ه رهزوجركبدريوتسدتخ يربو
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 كمل

 اول ةبسةلابو ررعضوخ "الإ ةيسنلاب و عفت د حاول ةبسفلاب ةدحس ىل_هولاعلا هان
 ًاثيشمقاقلذكرلو لال _هلاورهقلا لشمرخآلا ىلءو فطا دحاو ىل_عوركسرخ الل ةبستلاب و
 أ ىم ريشةريفاةيسفلاب و ريخ د حاولةبسسقلا ليافلطماًرشنوكيو املطماربخ نوكأ
 |هذهيفداج لك (ىتعلا) < و فطل ها هجامابهيعك ى وك هتاف ا ىنايىدانج

 «سيلعلةراصتالاو رامجالاتناكو مههبست مهمي و لاوحالا نيب 2
 |وءاوكمهدماد ص هير ىو ةةطاوفطلااةيلاو ةّملآو:ده ام جاسلل ةبعكلاو

 '. | مييهدهتيا دءاش للا لماشي [قأدصمملاو (ىمملا) «داررردزاى عدم ىمهرك
 دصملاوة يعكس |نالاسحلاو ىف ىلسوديعبلا قب رطلا نم ىناثأ ىلصملا لاذ لوش وةمايغلا
 لاقرئاربسل ىلع فوقولا مام خابب تح دح أ امهتداه لم فبألو نالدام نا ده اشءذاه ىف
 ألعاب رض ىأ(امرابخأث دمت عا اوجواذا نم لدي( ذتموب) ةلزلزلا ةروسف ىلاستهقا

 .بدملا قوش ذباه مآ ىأ (اولفحوأ كب ر)نابدس (نأيإ شو ري نءاهلع
 «درووناس ردوب شك ؟ليلخ ب وف ىم نلالج ىسهتنا اهروط ى ع لمجام لكي ةمآو دبع لك
 ادرورانا مر ليلقلا ىلم نوكستهقارمأب رإنلا (ىضملا) هي دردو تسك عناب دورغرب زاب
 عند بعل ابن الاه ءازح انا ادهم ام-زوليوسم دورغلا ىلا بولا دورلا ىلا صو

 رام دوكسن ب و نسعي عا ارنبا ينفك اهرخإو ىهن :فطورمئةو املا بابرالو فطاو

 ناعبشييرك أ الن كبل نسح ارا موارارك قوت ىف ذهانظولو (ىنمملا) هب مريس شئاس
 الر عسبش | الانأو اك الهو الاب ودازعل قولوا در هارب ىلء تناكرانلا تاناس نم

 # لولم ىر ةدو ت دنا: نامه نبا « لوبذ ف دانون ىدروخ اهراباط ى مهم للم لل صعح
 ازيهلا اذنه عوملاو صشلا نم هعف دتلازيخارا يمتلك | لوبألا ف4 كنااك (ىنملا)

 |غ رضتالو الولم هلك أر ارك نم نوكنتال ف يكف هريفال زيسملا لاذوههتك !ىذلا

 . | ةيولالا فر اعل ازيخ مخ رغنال ىحخا ذك ب وينها املا ب سءاك أزيذخا تا عمملك_ | نم
 أوزادزوسىم»ك ه لادتم ازوءد_بروتوحوتردإو ىم ةبورخالاة املا بسامنال
 نماديدسج كالسو انو كيفنال كايف عوملا "اني ببسو (ىندعملا) ملالموهمنغ
 | ثل_-ورجا رشم اضيأ تك ولو لالملاو ةمدقلا عوملا لاذ ورم قرتمح هابذي وقتتاو لا دتعالا
 | ىهيئااةفالملا فرعي و فرامملا لك 'الديدجءاهتشاوع وج كألصحل رمل ادج اووالدتعم
 | تأماكل اه ىف لقتال :ر تركماهتعقسا نهم تلعب ىف
 مآ فالمح و رلا مهب ار ركملك أن جازملا لادستءا نمار“ركم لك أتاك لبةءآسلاو ةالملا

 /(يعما) يد شفع شوزجوزجا,ندشو هدشدتن تماحم ةرداركرهإل ىو لّالو
  لكو هوز ءرصبلا دي دج اهنا دوف لام سأر هل ةعاصخلا تناك دشن ةع اجا ىف ف نفك م لكلب
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 دج اكان ب نكتار ئلمعن ىءئشالر اولا الا هايزكناكم رمال ؟ىأبض: يم نمَحآلا هذ
 هال( ىتعملا) ميلالمداتتمدمحبي رف لأث)ليفو سيكمناكدز توجو ىوتتم
 مالو راشعألا دس أوءارشلاو عيببلاب مام *نالاىأ سيكساا نمالو فاك لا نمليتأيال
 ىلا رسولا مالكلا اذه مليت أ يييىألا لال لآرلا ةيعدش قل ينأيالو لاقل او ليغلا
 ايئالا ف كنغر دا . ز نمالا نكست مرق داعب اكسو لالدو ةمآس ةيدبالا ةداعسلا

 كالو (ىنعملا) مي نازل دمات*ىريسّسل اسم شو نامد رم مل .لك انت

 دهركم انيممبخأ ملك ابدأ كدحأ ب يأ اضدب كنس بتفي هوفبالب رق هيلا غارفالو عسبشةنسنيتس كيخأ مل. لك !نءالو ةبيغلا
 ةلشلاهيصرف ار مب ةتفكش اهراب قولموبوةدنك هش ديسر»
 تنل ب لواسمم ت-!صوصخااذ ملت الا لاو هبل ا لصت نا لجالةأرملا ج رفىموجشلا
 اهوشعامءدملدبةضسن فو اراصوارارك تالزغتلاوراعمالا عارفأب هحدملح ىشنم
 ءزمارك ذةدماتى عةأرملا بدارأو جرذل ارك ذوةأرملا ديصوفاريث"اب ذكتلقىأةوشعلاو
 ارخآراب إو وشم جورسلا ىلع جور هللا نعل ملسو هيل «هتلاىلص هو ىو ىلع لكسلاةداراو
 ديضف لوقت ىرخأ : م (ىمعما) « تسخغرايزاراب سرت موك « تسجونناز وس شيب وك
 ةآولاع رش قلعتملا مالكلا ىنعب نوأو مها يمةتامىفوالا ةرملا نم ايل اطوأرتححدأ أرملا ١
 :أىرخأةحبلطلاو قوشلاو ةرارسم اداب هرعت

 :نالا. حلاو ه :مرضتتالوهراركست نم



 (نشف
 تس( ةبهلالا فو اهذا بناح تعفو ولو ةأر ال بناج تمنوا بح نك :رغخلاوةجرلا
 لع عجولا (ينعلاا) جب دنكو ىلولم خا دردو دنك وازن هك ىرراددردإل ىم اهنم
 ينمو داك و ةمضلاءانا عشب وخ ةيازلما نص ىلء نع عجولاوا دي دج يتعل|جالملا

 او قوشلا نعم عجولاو علةلاو عملا هدارملا نكلرسكسلا
 ايامك 9 ىوتشم اريدك ةوقولل | نسخ لعصوا دب .قيمعلا جالملا لع وشلاوىتشملا
 قاوشألاو عاموالا (يملا) « تساضدردك فرط تى ولموك « تساهدردهدنتكو
 وذي رغلا ةببقلا لاوح الار صخ قوشلاو عمجإلا بيب ىنعي ةديدللاءايوكلل ةلعان
 نايف _ءرهظو ماتو كا نات فرطلا كلا ذ ف نوكي نبا و ةياولل اذ داحو رلا لاوحالا

 ناك ذا فرطلا كاذيف تا مايا وهو كسا م بنا ةرك ذم در شم ضام لصف ثساخ

 دود هدرسه[ىولمز اون صنيع ىوتشم لالمقوشحملا فرط ىيدوكي الالصاح قولا
 لبرروضح الب نكتن الوادراب اهآ ةبلوام ا نم لصفتالو ظغبأ(ىعملا) مب درددر دوج هردووج
 بلح او ادراياهآب رضاو الولم قبلا قوشعملا نم نكن الىأ عجولا عجو روحوا !بلملا

 لوسولا ىلا جالعل اوت ادامسلا ببسلا تالاعرسم نالت عاسقسال ن كو ةعآس الب هقشمراركت
 عرش رلاو عقسملا لام نامانمو قامغتجالاوقوذلاو نوشلا تابلاعلا تاما ىلا
 كمناتسرز و دز ورم از ىام اردو عداه وتم لاغ مسانل ا دشرملا لناس ىف
 ين ةيمحقلا ىازلا ( رثج) كل ص الىبا نم ايا اوهتيسر اغلا ىازلاب (ئاث) «رابمسر
 شب +. رطلا ةعملاتعابوألا ةم داخةلمل ابل |ىوقلا( يعملا) جالا هب ءرعمو بلخم ا هعضولموريشما ١

 هيتفبايتالا ىلا لئاملا يشل باكو نانا درا مىعب جابلا ممر بهذ ةدخآو

 | ميو بهذ نود آو بالطلا قب رطدرمملات مالم دعم وتدئانالب قوش معو نوكير
 هوفب اهعربمت :4ادئاذلااو هيناتا تاب كلا وةناتلا ا



 (همع

 صلف صل الا يشل صا الا بهذلاو صخانل يشلا شو غل !بحذلايدارأف ناك اهب
 ارشلب داك صلاها به فا ةفرعم نم عناموهف شوشخملا بهذلا ايوسنسناكن ء ينعي

 ريو زتبصفانلا عيشلا اذهل املا (ىنملا) حي ديزمىاربك
 سانلا ضمني ىم دعيت الو ىنكسسماانأذلدامدي ماي لاةوثلح ان ءوشا جرعات هتلبحو ١

 اهشرماوبلطةنا مهل لومي و هبالسط عمصصو ةويندلا عفانملالوصح ل محال مقراشملا ىزباب ري
 دشرملا ىلا باهذفا ىع مهعناموه نكل اذك مهل لاقولو ىنوكر ثسنال, اء دشرلل اتالم
 دودرور أب هحررأ دويرا و دوب درد دوو | دردتذك » ىع مهلاوحالةيضمو
 اذه دع نعم وما ماج
 بيست درددوشلته نر كمن غو ردنامردزو دو ىع كوش نمملا ف هتكنلا هرو رغاظلا
 كنذويى علاق هئكلا الرغو افيطل ا درورهاظلا بسحب كلى أرولو(ىنلا) م«زيدلشو
 وزتلا, ل حاشج مطقب ومالتنالا عج ويف كءقوي زب السأ كم وا ديرلوةلالشلا كلوشم
 جلع اضالمثلعحو دركي تحرز لهأ اذكنمفو بهذا ى اعلا كاناربطلا عال خيو
 ىلا بوسقللجالسعلا م رفو بهذا امال بم حول نكي اروزملابشلا نا لوفي هناك
 ةسئإرلا فيطاىازمبُ شنو ةابيصمو جال ال ناو نوك. المج و تحض حمل ابدكللا
 لماكسلا جشلا ىلا روزملا جشلا نمر ف ى يمهل يسلاب ل لا هرع.ةمهل انيشلا شلش اناذ
 قتقك »ا ىوتم الئاقو كا اص [ةءاكمل اى ف راسم درس نم عربت ىلاعتهقنا ىلا لسنا
 ىلع فتوالسمعلا لاذ( يملا) قالوا كل ىكيندرم ه قسلف دون عدز»
 الجر تك و لو قساغبت سلو صلب تسل تنأ لا ىدا دخيل !ىثارملا لجل لاوحأ
 3 ار لابخرب ف ىرشم جر نون تن ن كلاما
 ب را ذكملك ةقاورابخ مالنا نملا] شر ريم
 والت ىوا.كاتءتاك ولو مهردفا عب روستلا نا ءايسضلا نمزج ىأ هانلاطشب وسم
 كى رسم مديد باوخ نماهرإ »قوم لايخ لجالة دعب ةفاسم تيهذال هايم
 وتم ديدص ارا مانا 4 سسملا لان (ىنءلا )« وتتم ىهفكتسدادغبي
 نيؤدهناخ تالفو ىوكن الفرد ىما رن أرني و راواعذاصتال
 ةنوفدميالالا تيبلا ىو ةيئالذلا جهلا ىف ةنيفدللا 0 مب نزح نيا ىوك ماندوخ
 ىمىئاربمل ازهوتو زحل اذهاوف يتلا ةحلا مسا ىه سلا ا هلاة تلال ا كانو
 سسعلا لاقو (يدعلا) ودعت تذكر ماوه نب هوو رزالتة نار دتسمو
 ةدوجوم نالغل بو فل !تييل ا ىلا نفدلا كلتبهذا ماثلاىف ىف ربت نيرحلابا اظلا
 ناااهرايدوخماهديدإو ىج كلذ مماو هت مسا سحلا ل> .رلا كاف انز سلا ؛ الاذواهلملأ

 عابخ



 وةفشوملا بعئاوجوتل .نطولا ق دادي ف هل
 نم عضل ىوشم ةادقباهجوتأ لو ليلو لايخلا
 40 10 ار( ىنملا)«لالمو فاس ىاوخ
 تال باوخإل ىمههنسر هقحر ناكل اهل دعبل نكمل نمالمال أن دحاو
 اكن هتعمل ةشئالومحالا ةمئاو (ىنلا) 6 تبشالو ت اتقى راوسه »م ثسب ولع
 ارتكتزباوخ 9: ىء .ةصقانوتحالا للم نحال ابو رق دضفاواذع أبي ئثال عنا
 قدأ اهنارلعاةأرملا ةمتاو ( ينعللا) !) هينا فعضر لفه نا هت زا ه نامد سم بارحخز

 ل بار اهحو رفعشو اهل ناصمن لجال لج ىلا ةمقاو يم
 لجرلا لسقع ناك اذا اضيأأ دعب (ىنعملا] , عداب بارغ دش هج لفه ىف رس 6 دايك
 املينأب محال ورو سنانلا ارا ةأرملا من اوكدنمتاو قوكسن ةةيعش حور واصفا
 ام لمعلا مدع نم تاصح ىلا ةعفاولا دعب !ءالسأ التل تالابم الست نم نوكسنود افلا

 اوهنوكسن باش ل ر ةعالىذها نم ةناولا نوكتاملوةتوأ٠ اوهةعئاو نوكسنن
 ةةلان ابن ملا لن اكن منا[: دايالعيلا فاضم دابلاو فاضم باوحلتا نا لوالا
 ىغنرخآلارابةعابوهفريثكلا باوثا !(!لموا ذا لكل ابب رغ ىنس الا هنطو نعمدهنرابتعاب
 لتلاورفتلا كنا تاجرا لسا م سن| ارحب لاي دلافقوورانأثاو
 عزنلا تفوح و رلابذجلا هانا دانأر تانالا ٍثاجييدلا ىلا لوسولا ببسةئملاوءالبلاو
 ةتائيسلدب: بوش قاكتنا نكلرَمْملأ د 11515403 يطموأو هان دامأو مذكلا بارنلل ةلسوم

 ابدسناك نكمل هيدأو اسل ىنارمما نطولو سسعلانانداناوتوملا لبق 0
 ةبعلزتكل صو تاضايرلاوتادهاحلاب هشرال رماوأ ىلسعرم س نم

 م« تدنويشو رقه جاتا امس
 0 زائا سنن نهي :

 7 اما د 1 7

 «مامد م ىنا دك ا ينكرسرب ف ىم دشرملا ةس هلا ديلا لو دولا نكيالودحأ لك ةنب 3
 نوكع مى عب تمر غلا نموزمكلا سأر لعدعا: أ (ىنعملا) ممله هريز در ,دلاهكتاز

 شوردد 5 تسمتراش نزل ىم بامعا والغلا ىف ئالرغغلا فت
 ةراثيلاءذ_هنمراس يئارملاو (ينملا) م دنارغوا بل يدم اراز هدص « دنا

 شارك ىأ دمحلا :مفولأ ةئام ةةشالن _- ارتوعجو هزيياوااركسةراشنالاو
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 (ىنملا) «ينم تزنامرددوباويحبنآ ه نمتول تانيافوقوم بفك ف ىجاربأك
 قتاكىناويلاءاللا سنو برشل اوتللا اذه ىلءفوةو ءىاعطو ىنول هسضثل لاق ىث اريم او

 نآ:ىروك و مدزربفرك-ش تول هكورإ» ىخ امسي رسعلا عمنا: قوق ىلع قلك وقؤاح
 ىسفن ثم رشو تيغلو ث دحر برضلاو ثللا لاذ بيد و( ىنعملا) هي مدس اشم هك مهو
 تاسو هتندمح ار قفلا,ىقؤفع ناك الغم تاك اد مسهولا لاذ ىمعلو ةهظةمعن تول ىلع
 اررف ىهاوعنا مداد قجأ ءار خو ىوتم رذلا مكدعي ناطيشلا ىلاعت وق يس ىنخاا ىلا

 ىلع ثدرأ نا سسعاب سسعلل ىف اربملا لات (ىنعملا) هي وكيوت ىهاوش هحرهدش نمتا «
 ارنكلا تدجورىف ىدوصقمل صحو قئالىأ نمن اراص دضفابن دىلعا تدرأ ناوننحأ
 ىا ايموكىهاوخ هحرسف « نأكفمديدشي ودايم ن.ط ىرتشم ةتهتدرأاملكف
 لكل وتلا جبضايف ةيشالب ىدو سم ىلاتلصوو مخالب ىدا سم تدون (ىعملا) ناهد دب
 6 مثوخدوخ ,وأ شب ٠ منج ىاوكدردربا موق و ىع لق قيس تنام
 كلمادن تتك نان ثاروضح الرا لغعال مولا, هولمز رتنأ ىل رقت مكتب (ىنما1)
 نياىدوبسكعررك اىاوإ» ىم هنبدمحلا نبا زي- ىفانأن كلاب و يعمو عجول أول -<
 تاكواسوكممراطملا !دهناولء1(ين هك ا]جزاينشي وع شييو رازلك و ن شي و راطع
 نك ابارخ ىلا ناكلاكرش ىأ ارا ىزي ف وجيك ةبوث اسد ىأوازلك ك هتعوشلما دف
 / تنأراقوش تاكو ل نامزلا الاذى نكراو در و ينط اب نكس اكو تلم ادغتتكو لو هتيدماا

 مىسخ كلب ىو رشب وردا, تفك ظ ىم .اوَعل ىرغسناكساو رشنملا تنأ تاكلادر وأ
 ىوتثمدح أ كفرميالانهاذهاب شير وردا ف :لاتابوب( ىنمللا) حب سك ةياارتةك

 شب ورمل لاق( ىنعلا) هب مك متادىكينن مارشي وخ ه يماعداىركو تفك »
 بكا ىاوإف ىمنوك ١ نسوان ىضن ع ان نكل ماوعل او ىمأعلا اذه ينل ارولو ىفدلا
 عجول ا ناك ولءا(ىنعما) يشب وخروكن منمىا يبى دوا ه شب رودرد ىدوبرسكم
 الاه نامْزلاذلا ذ ىف تثكل ,نع نمت أانأو ف٠ اروهو ةسوكعم ة ارم ا ىأشيرلاو

 | حى تم عقوو ماقىذقلا مالكلا اذهر (ىنعلا) مي دهدخت لة عداد ماع هيرو « دوج
 تدةتعاولو لود هناك هقئالو' الاردالا و - ىيطن ىئدعالاوىفلث طق دو لعل مرده

 ىنماالا



 ايادخو ءتفايدا صوتا اش سطس نان شكر لبإف لسن درجت ناز عؤبشاولا مان ىهل ال
 هكىهجوردناث الي وأتروهظو قحشاراشاببارفردناربسو نك هدو ناب وكركش
 ةاحءدارل هنا دجوو صضشلا كاذو و رس تام ف اذه هيد -سناغأ ديومونو لثم حد

 هعوجر ناس قو ىل اعمق هما تاراشا ىف ءارعح هتقوف ىلا من هللادجاسوىلاعن هئلارك اش بوك

 | لوصو نوكن اس فو هجو لك ىف هتالبوأتو محا تارا اروهطنت اس ودا دغنىلارصم م
 و رادادب[رضمزا تشكر ف ىوثثم هاضوم نكيرلاذا ادبأ ثوكبالةبنرملا كانت لثعلا
 دادغب ةدلب ىف ارضمراي د نم صدخلا الاذ عج (ىعلا) هركركشرك انث مكارودجاس

 ' تمون اريخ هر هج و ىم هلرك-كاو ىلامن هن ىلع ءانةلاالئاتو امك ارو دجاس هنوك ةلاح

 اذه نمراس قي رطلا مدع و (ىتمملا) هبل ءاروكزورساكتنا ٠ بمحجنيزوا
 اهيك زك » ىوتنم بلطلا اب رطو قف زرلاساكمنا نمو ناركسواربغم بيلا مالا
 نمناطا لا هقان اهيسالئات ىنعملا) هك دوسو ميس نمر هريدناشفا امك اوه دوبم درك مراو ديما

 ىللاقلاستملا كاملا اافلاو ةضنلا”لعرنو فاطع !تفوىأبو لمالاب ىنلعج لمى أ

 ٍبهتلا نا. ببسا نهودادغيف اهي نسحاو رصمفةئيف هابلطا ةصتاولا وي رطب
 هده (ىنمملا) مداشومارك نو رب هناا درك ه دار ارمئابةدكدوب تمكح هح نبا ىء

 ىنب ارورسو اديس ىأ ءاركث يبل ٍيوايْنميناعطم اعلا بروداوملا لبق ناي ةمكح ”ىأ
 ناباتث[) ىع ! صدرك ى مج مدرك نأ ى ع فريخ العأو ىدوصقمىدنعو وتبي ىف تنك انأ
 اهرمسءتلالضلا ىف ترسوتح (ينلا) ادميسلطمزامدره « مدشمت تلالضرد

 تاالد نيم تازملإ» ىوشم َىبَوَكَل انام بولطملا نمدمبأ سفن لك ىفثنكو
 اهلعج دوجلابةلالشل ا نيءالاذدعد (ىنعللا)هيدوسو شررهلا

 هناي ةدئانالره اظلا بص رصىلا يناهدناكر

 اىوتثم ةبادهلا ىتلال ضل دبى أزنيعسسمول الوسم ودا 1
 قامت هما نال( ىنملا] هي دتكتاسحا دصحت ار ور زك عدنك ناعا يسمن

 :ناحالاداصم لم ىأ ادصخحت جابوعالا لعجصو نامبالا قي رطو يحهتمالا 2

 ٠ اجر وس عهدش ابنت ىم هقاةحر نم دحأس أب الوئح لا دول ليسو ةبصن

 ادبأ نوكي الوفوخ الوءابرالب سسحا دبأ نكبالوت- (ىنعاا) هباجره نان عيهدشابان
 لعجس نى هردأت هلل نالدب رام مكسععصو ءاشباههاز فب ىوف- ىلع ءاجرألو لمأ الب نئاخ
 رهزعتو ردخاوط ىوشم لمغي ا لسن اللات ىلاعت هنلانالاةسانحلاسلاو امه اس سانا
 نيمأ نم قلناناطللا كاذ (ىمملا) «قمللا فاملا ىذدني وك درك « يخت آ قام رن

 لورا نم دروا ذسولو ييخنا فطالاو ذد ابعلالوغي ىتح اتاي يمسلا فوج فر عج صانلا



 (همم)

 هنكرد ٠ تمركمنآز امنردو نو ىوشم هراكملابةفللا تثح لسو هئلع هللا ىلع

 هقلا سس لانا ذولو ةالصلا ىفةيفخ تسب ةمركملا كلن (ىنملا) ي ترشغم ناد تعلخ
 ىهر ةعلخ بنأللا ىفهللاعشرو ايل اا ر وام اوثةالصلا نوكأ نمل !جار عمة الصلا مسوميا#
 «هيفخفاطلا حران ىءيابلا اا ننزغالالأ (تي) : :
 دمن (ىنمملا) يتازحم زعمدشلذ ه ثافث لالذادسصقارناركبتمإط ىء
 ارافكسلا نم ةراتمحلاو لالا ناكن ءايلرالاوءابنالا مهو ثاذثلا لالذ ار افكللا مهوب ركتملا

 ةزهل بسس مهل مريخ نان نيركتلا عءايلألا لااذكر تازهمارو مل اثعاب وزع اس
 نالوسرزم لذ دبع ىهدبنب دلةراك:ازناشد سف ا ىع مام اركروهطل ثعاب وءايثوالا
 لسرللر اص لذا نع نكمل ىبسهلاالا نيدملا ل راك الا نيم مه دسصت اكو لو (ىملا] يم دما

 لدالاهمزمألا رض ىاعتةرغرظتتملا رابتعاو ردق نمسا ا نيدلا لسصحو ةزع

 نجر ضار افكملا ةلثاهل لوسرلا باهذ دنم نيقفانألا سلات نيخ ىنأ نبا هقا دبع ةيبضق و
 قت الفدسأ يذم مزعا الا نمن اكسس ءدلونا مث وسر هللاربخ أف لذال! اهمزمألا
 ةنرك » ىو لذالارظناهفا لرسراب هللانوب دسأ ةبقر لم نيكسلا مضووءايأ د لوسزلا
 نمراكشالاتايراناو (ىنعلا) يدش زنا ةاظرييزعم « ىدب رهزا ىدماراكنا
 لسا ةزعلالارهظنالى أ ناسهرملار دز كلل زغقوو ولائي د ىالر فاو قف انسو عيبق لك
 م ءاركى اضافت ىفاقدنك ٠ ءارخ نادصتينازكتنمر رصخ» ىم .نيبملانيدلاو

 ادهاشركتملا نمىشافلا بلطي ىءعادصم بط جافا, ركيتلاو مسملانال .(ىئسعللا)
 (ينعلا) مش رديعدم ندصربب هك دمآءاوك انوممح ءزتمإو يم بلطب الكأ
 يرعدلا نااكفمين ل شالىذلا ىلا قدس و حالكزملاجلا هلادعاشلا لدءتنأ ةزمهملا
 كر ءاوكى عج قز نا ىف هقد س لسع ل نى نلا :زمعما ذك لداعلا دهأ كلا دوجوبتدثت
 | رديزا دما[ى نوم نطإلل ىوم حالصل و ةناطفلا ينم وه ىذفلا داكن ايدها كا فسرخ
 لك نما ١! ىف نعطلا ىف أ هناا( ينعملا] مب ثخ اوي ىو قحدادى زخم ه تخانشات

 تاك نب ىلع مهاعدم اهب تين ةزهتم ل سر هللا ىطم أل ها لكن مىأ تخانشان
 . نار كسسومإل ىم ندسلان مهعبان ىلو لسرألات .ا هللا نم ةزممملا ءاطع
 الذ تراس فعض اس ديكو نوعرذركم ناكف (ىناعملا) مءدشرا مخور الذ لج و هدير

 رضاع هدرو 1تارحاس ول ىم ىسو هر نو راه دي ىلع تازمتملارروظ.هلاعلفوهلاعقو»
 مهحرشحر ةرصتلابترءرفقأو (ى-ءلا) ه4 دنكى موزه وجاك هدب

 لاطاياراصمانإط ىودم ىدوماند.-ةزغم رعت تح مهرهامرمجو مهرعامىأ مههبقو
 ةلملاب هر ءانديساسم لص كسح (ىسعلا] يدنكرباوادزارشرابتعا اه دنك اوسرو
 ما كك

 ةءولمو 3



 ايما و دوش ى سوم ثياركمان ءو ىر بولا نماهزابتعا مان وعمي وةومو

 قدس ىلع ادهاشو ةمالعر كركم  ٌكاذنيءنوكب نكل'(ىنسعمل 1) «دورالاباصعنا|

 ركشل» ىونثم دادزي و ىلعلا ىلا اصعلا كنزا .ةهاوبفرشو ردن بهذبو ىيومانديسس
 هركسسن نوعر ذى أبف (ىتسلا) ليد شدوقوىمو ءربغزات « ليت لوحانةكت وادزلا
 لمت درآتاىف_هليبسلا هتمأو هوقو ىسو م ىلص عطش ىتد> هيتاجو لسا وحس ةركسسب

 (ينعلا) م هورردنرماهضرالا تفي وا « دوشىموءتمائنءا ىم عراشم
 تو ضرالا ت نو ءرذ بهذبلو ىموءانديسةئالانامأ كرا دردوعرذ دق نوكيا

 مس ىأ (ىدايعب رسأتأىسومىلاانحوأ دققو) طة يوسف ىلاعت هللا لاتءارعصلا

 ىأ (اي رصلا انيرم) الامس برشلاب ممل)رعجا (برشأ) رسم ضرأ مالا
  نوعرة.ككرديتاىأ (ردفانعال) اهناورضرالاهفاسبأو هءيمأاملثتءااسإب

 (مجشغام) صا أ (يلا ىم مهشفن) مهعموهر (ءدونعصومرف موبنان)ةرغ(ىشنغالو)
 | ىهتنا كلالهلا ىف مهعنو أ لب(ىدهاو) هتدابع ىلا مهئاعدب (ةموقذوعرف لضأو) مهترغأف

 ماو ىمهلالا ديب تلاد أ ة!بلقلا ىبوسنا ىلاريشي ىسفتالا ف نيدلا مجغ لاقنيلالجا
 ةسيناحو رار اب رشلارسم نمة دبيان اشو بلقلاح ورب سأ نا فب لا ماهئالاب
 نم ىدخت الراكر حفاضغالا ب ةيناسورلار جت ايوان الا لا الرك ذ اسعد مسهل براغ

 الكب املا ىموسنا ىلارمشي مجشضتءدونجبوعرف هبا ةيئاوبملا تاذسدجطو ىوهلاءام
 ىو مل خذ ةيناسفتلا ةهمذقلا نإةسدوت> عم رفنلا نترك هعبتةيناسو رئارص ىلا هجوتا
 لخدسدةلا باطخوا ناندارسوهوركلا لح اساوفلم وةبنامورلارغتمدوتجر بلغلا

 هر وقر ةبناحررلا ةوطسنم ممشءام موشغن ةيناورلارسح هدوذحو سفنلا توعرف
 أ ىدهامو ةبنامورل ارم ىف هنا ةسىأ هموم

 هتعمل ب دن# قدس دعم يف سدقلا ةريظح لزنو ةزعلا تاقدارم ىلا ةيانعلا تاي دسحع

 مهو « ىدمانواىدوبردتارصع رك ل ىم ناثملا ثارم ف سفتلاوهو هيك طب را

 هدوتج عمانو رف هبلا تأب لص » ىف ىبوماند سناك لو( ىعم ا] ب ىدثئازاجك ىلعبسزا
 ما دكوادنكنا طبسزمودمآ ظ ىو ىبوم مرق طبسلاو ىطبساا نم مهولا لوزيتسو
 | ىأأناب وذ طبلا ىف روى أ نوعرف كاذ (ىعلا) ب زارتساوخر ظن ما هك نا دباكا

 طبل ا ىل* نوعرذ طلس ىل اسنهقانال فوملا ىف ىنخ :نءالانا ملعاناب ارط ذاوانوح مهاطعأ

 نم مهشفو هدوتو نوعرف مهعبتأف ىدابعرسأ أ ىوهانديس ىلا ىوأو م هثوخذ تشاو
 ٍفهلدو نول كم فوم قى خت مالا تا ملامغ طبسلا نم.ف ومنا لازو مس متام عبلا



 ىول اذا ايف افطا كوكي كاذو (ىتسا) يدوب ىرؤ كودياغب راثو دفساروك ىقخ
 تدناكينا ارثكما ههاللاقو برعشةنبا عم>رأل ىموماند بل فراك ارز تناكواراندهصلا
 (ىتسملاا) عباطعشزا دعبنيب رجا ارناوحاس ه قل ردن دأدد ضن سينا ىرتشم اراثأ
 دعب ةرصسأل لسا ارج الارظن  ىل+ فطاوه وب ايغةعانطل سبل قدا ىف رجالاءاطعأا
 ريشالاولاةىتبح مظعرج أدب وتلا دعب مهل لصح نكلاوأطخأو ىءوماولباتمجاولرأطللا
 مسخن ىلع اوذرسأ يذلا ىدايعاي لق ىلاعت ةوقنمكارهظب اذسهونوبلغتءانب را
 لسو قم تسيئإو ىم محرلارو فلام هنااعبج بويا يللا نامه ةمحر نماوطتغتال
 قلاية ع سبل ىملالا لولا (ىنعملا) عب شرب ردو ا دادلسواراوحاس ه شروري ردنا

 مطب شربلا ىف لصولا ةرصملل ىلصأ م ركلا لاذ نكل تادهامجاوتاعاطلا ىأشروريلا
 قيقا سبا ل سولا لوي هنأك عاطخنالا ىنعجردصم مسا تديرب ظفل نمءارلارسسكو ءابلا
 ةرصمال يطع ىلاصت فلا نان لب زل ارج الا للقتل لمعلا ىف ىامب هللا نالرسغ الت اعاطلا

 ىئتمانا ىديع فوج ىف نيفوعالو نينء المج اال ىف الحر ق زغب ىمدقلا هب دق ىلا عن
 .ةرخآألا ىف هتثما اين هلا ىف فام ناوةرخآلا ىف ءتةا ا. ءندلا ىف

 تبأر (ىنعلا) هي قس ىاىديماردمهنيب فوخ « ىنخ فرخ

 رب ركمزاربما نك » ىرم'اجرلاو فوح ا يسب نك لالا ىلايغنع ساي فوم نااضيأر ظنا
 اما نموه ىذفاربمالا الاذالث (ىنعملا) يدنك تاهو رهاخردناىسيع ٠ د ىسع

 هني و كس ع ىتح ى سعات ديس ىلع لمحو معجهيى اى ان ديس ىف كيحت هركم نم دووبلا
 هيلعاو زم ىذا لءانمسفنو هتاذ تطل تيب ىف رخد صالخلاو نمالا ل ال ىسيمانديسف
 ىقأي ريمالا لاذ(ىدملا) ير ادجات يك سيم هب ثزدوخ و« رادجانو ادوشان ديار دنا ظ ى وشم
 سس ا سس سم ص حط حج ع حصص: معصم سدس ص قس تم"

 لعامل



 انانعى سيم ديل دكال ارظقفم [بحاس نركب ىسبع ةديسثل الها رج الشيبلا لخادأ
 لوقي اك سأرلا لص جانلك جان ةبلصملا ىلع أ ىسي» ديس بش هنوكيدسب وهنارخأ نيب
نوكيو كسل هقلغ لد تيل خا فىسيعانديسرارف ىأرهركمنمىدوولا ساط مل

 

 ىرؤناطيط ىعىسيعا ديسميشما أو تيبلا كاذوف ىسبع ديسهجو قتخأت جاتبح اس

 يدبع نمد وابمىهإل ىوم دوهللالثاتءوبل سف ىسعانديسلكشن هوأر ودوولا هقفخ
 رهسمأأنأ .لاثأ قريلمتالوارظتت(ىنملا] جمبي شوخ نادوهجر وريمانم © مذ
 تساوسع « ركدزيوكرادرشزنو زو ىرشم مدقلا 'نرابمو رث الانسح دوهلا ىلع
 ىل-« هيلصناولمعا ولأنه ءالك ثور هرشاملا مسا الف (يملا) "هب وح صياختلامتسدزا

 نادي ب ىأ طياغ يلفت ل دب ةؤسن ل واندب نم ص الما بلطي ىبمأتديسوف هل ةيللا
 دورا كسشل د نجوى وتم انوخ لالا نا ناس ىفرخآل امو همهب ومممأانيلع طلع
 خيو فتي تح بهذي رثكركسم (ىنعلا) هدروخر سرب وددرك ىو الرب « دروخرات
 9 ةءلك أب وهسأر بهذي يءالبلا ف مقيوةمذغو ائيفركسملا لاذ لام دوكيف

 (لا] 6 دومر صغدزوس درادتيدبع و دوس ىوربدورتاكر زابدنجإو ىوتم ةهفلا
 كوس كلهف درعلاب نرتصفاد بع ءةراصت ني
 نك ماسلاذر (ىنملا) عبيكنا داو

 اك ال هلاوحالاّنظب ىأ السم ىذا لاذ وكف

 هبدارفطو اهنكور ه شب
 نومالركدم (نلا) يشيب ىذااوهوىرخ ىلءرثأو

 :: كيع 5 «تيبلذرعليب!ههرباط ىو ديجلا ىولاودو هتحررشب واوطتقامدع نءثيغلالزنب
 ىلا عدبىتح تيبلا لذ لجالليةلا ىأ ةهرباو (ىدعلا) م ثيموجارح دكت اانهدمآ

 (ينعلا) هيدنك تادركر عاب نازارهج «دنك ناريوارعبعكمب رحانإ» ىم تيللك
 قنعلا يجوع ءادعب ناكسملا لا ذ نمةكم ناك هج لعد وابارخ ةبهكساا مرح لممص ىتحو أ



 (هوم)

 ةسدعلا نمربك 1نارجح هيلجر فورجهراغنم ف ريط لك اري ها لس رأذ لوره ىرخأ
 لقا ذولو اعيجحاوكلهف هرد مج رف لجرلا سأر رجلا مميف مهتمرذةصحلل نمر غصأو
 نوبرضب يدلل برعل ا لومي ةسهربانا ءردسرام نت وا دقح برعلا نم بحسن ررغلا فو ءءلا) ب دز شن ما هبعكردارحاك هى ظنزكر لا دشكه نيكبرءزوإل ىم !نالومو أ. ديس
 (ىعملا) م هدمآثيبونكزازعا بجو هوم دشدبعك تزع :

 ناكف زازغالا بجوم فب يشل تيبال قأوذزم ةيعكلاارم :
 ناشْرعتمايناتوءدشد دب قي زعارداكء ل ىء لؤالا عارصمل اري فنى انلا عارصملا
 مولا اًدنمممهزعراس ب ةثامراصفا دحار ةكم هز ءالزأ ناكو (ينعلا) يددشدت#
 نكمل (ىعملا) هب رد تاي انعزانباتسبجزا و رافو فت ءدشواةبعكوراط ىم ةءايقلا
 نم قحللا فطقلا !ذهورتأ امها قبب ل ىتحام دعتاو فسم ا ىفديزأ اراسعل .اىاوها

 نآومددنويمهة هرازاهجزا كم ىسملالاردغلارءاضقلا تانانم نم ناكناك م "ىا
 ءارففراس هلامو هزاهح نم عسب اكو هىذلاةهرباو (يعلا) 0 :انبرعارمستت

 (ىنملا) ع ديشكى رزوا تببلهارج ويب ةنيتكى ركشل ك«دربناكوأ ]» كم
 لج الالاموابهذمدتو بحس دنا لميلر عباجسف ماقتتالا هسخ الان مدق

 ىم ىدا دغبلا ةباك- ىلا عجرم ةكم لحال :عنعر انف هلام ىب تلها ل لاف ىلاعت هللا تا
 ءدمهزمسف ىلو (ىعلا] م مدنر هر رددواشاقب» ٠ مهني رميازع مسا 0
 قولا روح قرقوو زخكسحلا لءأترضم لا املا لاذ بهذ ممهلا هدلسهر معازعلا
 4 شب ةربسملاو ريسلا ىف ناكم دق لكو ىنب رطاا قدا دسغب ىلا هعوجر
 زاسيفا د فطازا شراك « تفايزايوا اريزك دماء اعو ديك هيزعف فيك ىلاعت
 بيددس س علا هيوريشأ ىذلازتكسلا دجوو هش ىلا ىدادغتلا قأو (ىنعلا) ثنا
 | فراعلا نااك اريغت ناك ام دعب انغراسوام اظننا هرك دج و ىلاعت هللا ىلا بوسفملا فطالا
 ةيعلازتكل هلا دوي« امصلاو قوذلا ىلا لسسرو ناطيشلار سفنلا ثم الانا دجو اذا
 تاردارندركرركمإ» «لخةولخ قاع دحر : ديعبلا نك امالا ىفاجاطي كك هئانةيملالا
 ءاشدا هاكرابردار درو شفر دوخ ىف أ ديس وشا تبازاوا هدر روان باثوارنيكر زيت دا دست
 ناسا يبى الوات كا “تبحر قدم طرفزا لول ماوخ ىروذسد وت اذا
 مدعو مهصصتاريكملا ميخأ لوبتم دع داس ىفو ريبكل ا ميخال ةخصتلا :رخالاراركست
 اون مهد دع نم هاهدو ريبكسلا مهنخأ ةرفنتاس ىفو هلم ىف-ءالقق احلال الالم
 .ةزاجألا لل الب تاطلسل !ةارس ىف هسفنريبكسلا مسيتخأ ىردا فوات اهو
 ةيلاو قدعلا طرت نم ناك ذه لع نكسصلر



 (هو»)

 كناذلاثو (يسعلا) ع اهرد مغاوح هذا .ثسه هو امناجردنادك

 عفن كاوهدو وم بارج ذساي ءاعسلا ىف محنالا لئماتحور و رييكلا امهمخ الناوخألا

 م ناةئئمطملا سفتاب ةئئمطملا سفنلل اوما حورلاو شاعلا لفعل ةياذكمو ضع
 زاب وكترك ل ىم الراك لطعتبو

 لوألا كل كلل غن تاو (ىتعملا) جيدردبب
 5 كرمان ريغتي و وجو كبلقل أية ب وجالا 0

 عدفشلا شخ (ينعلا] ع متسو تسنأ .امب وكدرو ه لا تفكزا ب باردا زفح

 املا لمم نمةوعداذهو مةسو ن انذخ ا انل نركب كا هلغن ل نانفوشلاننزلالا ىفءاملا يف
 مكتامدمنءعدتشل مان اك يسن ايناللا بنا ةئئمطلسمنلا ىلا ناويملا حورلاو
 مهسفو قنتفغ ملكت داو نسلانماكت أنت لكنا مدحيم وثعملا الا ىف نفاذك
 (ىنملا) م تسونروتسد نطسزآ مب وكمرو « تسينرؤلار تشم ب وكسر و ىو
 ىوشم نو يضم ينلاملا نب نضوانلناال4ةناو رونو الار سلا نكي هقنلدا
 كاذيىف (ىنلا) معاش ايناموابنلاامئا ه عادو ناشي وخ ىاك ثسانرب ككمز ردو

 انا عادوا رقأا.امهللاوروفلا ىلع مات أمي 00

 (ىنلا) © 9 ب
 1 و ني طر

 (يسلاز « نيمزوا دبس .امسءدو نا ٠ "شي تسم دمار ىم لاحم

 ىل_هونيصلا كامرو ذهل مدمن اناركسن اطل ل ارسفإ :لخ ادق أ ىشاعلا اريبكسلاخالا كاذر
 ضرخآو لؤا ٠ تاثلا يلب فرشكمارءاشإو ىو اناركس بوك اح رض رالا لبةروذلا

 نكل مهل او ىلم افقاو سيل أطل لا نانيدقتعماؤاكو لو (ىنسلا) يناشل راو
 اهرخآو اهلْوأل يسفنلا هحو ىلع اوعيجل ةمولعمرادحاو ادحاو اطل ةفو كم مهلاوحأ
 تاطل-ا نمدارملاوأ يلع ئملكب رهو لوغب ءالاشب [ىلاعت ف فو تحسم مهلازلزو و

 نم مهربي و ىلاعنهقا ىلا لوسولا نيب أطل! نيةشاعلارئاعشب َّ
 م شيم لامزا تسفقاو نايوج كيل وشي وح ىاع مرد تلو شم شدمإل ىونشم م .ةريغ
 عارمكلك » ىو هلام ىلع ففار ىعارلا نكل هتاذ ىف لوغشم تأشل االئم (ينملا)
 ره عار مكلكبسح ىلع(ىعملا) هب همحطصرد هكو تسراوخ فلع كو همر زادنادب
 اا نمر فاعلا لك ؟اهنموه نم رس

 روسر «+رك قفى م هتبعر نع لو # مكذكو عار مكمل سو

 8 ىوشم | (0)



 ةرهاظلا ةرو هلا ف تاطلسل انأكر ولو (ىنملا] جي دوب روس ايمرد فد نوح سبل« دوو رود
 نيبوهناطلساا اذكس رعلاوهو رولا طسو ف فاكتاطلسلا نكلا ديعب فصلا لاذ نم
 تت س مؤ دوفو ن[بيهلو زوسزا ف ئاوإو ىو تك امنيأ مكعموهو ىرذ ىلع ءدالوأ
 نيكل دوفولا كلن لاعتشاو ببهل ىلع ناو[ طل ل او (ىنعملا) دونه درو شخ هكدب
 لمت نكسل يلع ئث لكي ئال ىلاعتهنم مولرمخال نيساب ىأ اكشخ مب ىفأ نا ىه ثناك ةحطسملا
 (ىتعلار هب ىممعتا اردوخ هدركد اقل بل « ىمسنآدوبهاشناي نايسردإلل ىم هدابع
 نكس ناطل_!ادالوأ حور طسويف ألا يظعىلاملا ىأ ىعساناطلسلا كاذوا

 انديسىلارظنتولأ هءاقو هرم ا نيب لوح قانا ىوق ىلع ةمكملا هستايممعأ هفن
 دوب شت [تيدوص 9 :قاملاملاوه هناؤم كلنرهب كلامو هلوشب ىلاصعت هلأ ىنسو«
 ةيأهنو ردقلا تح نوكستراثلاة روس (ىنملا) يي كليدناجرددوي شن ينعم «كيدنايأب
 ةيسرافلان البث يدلا نات هحور زخادوردقلا طسوتوكتامترارحو رانل ىنعم نك هذسأ
 قودعم ياعم نو ردنا شينعمو نوريب شاروصإ» ىو مولعمةس رعلا فالي و ردقلا
 ةراوحو نعمو ىزتالب اج راياهرهاظووإتلاةروص (ىنعملا) م« نوخوج الر ردناج
 ةرارخ تمل احا كف قرعلا لادم فلكم كرضْنو هايم ولا قوش عما ذك كبدها لخادراثلا
 عيمجي تملاحا ىلاعتمقا فرمسوةردفا احبج ىف ترسو كيدلا نمل ابوها طرانلا
 حراشفرسم»د ه هدزوازب شي ازءاسوو ىوتشم اهفهزاث تروطو تادوجوملا
 ىلءراقولاو بدالايدعتىأ ةبكرشا .تاطل ل دلو ( ىنعملا] هي ءدش_شلاح
 ضرعءت نوبتاكلا ماركسلا مهو فال ة نيمو ةحر يبق راعش رس نك اس يتب
 .لك زا دوب فراع هجرك 9 ىوتثم ىلاعت هللا ىلءدابعلا لاوحأ

 نم فرعا ناطلسلاناكىلو (ىسعلا) هب شب وراك فوسعم
 هتاذراكل ف فرعملا نكسا فرعملا نمدي زاوفرعاو تطل ا !دالوأ لاوح ب اناه د اطلس ١
 57 ةداب زل ينعم يب زعلا ايل اريسكي شيتا ىلعروم م هنالن اطا ا ىلع مهل اوحأ ضرعو
 ةرذفزأعلا فوج (ىنعلا) «قسىافرعم هسزادوبمب « ىفراطرؤءرذلينرردردإو
 نم لسصح فراعلا بلة قر ونلا كلاذنال ةفرعم نم نسحأو وأ يقسأب روثلا نم
 اهر و وطبق مئاقولا نعربخي اذهلو نيقبلا هجو ىلع ةرخآلا لاوأ دعا شبة ىلاعتهللا ةفرعم
 كلم (ىنعللا) ينط رزحو تسيب ومهم ثم م اشاد فرع رار شوك ف ىونشم
 ةياريسغلا نم عاقسالابالاةيورخالا لاوحالا ليعتالو هير مثال بح فرعما نغير تالا
 أوه لب لاس بح ىل دحأ لاوحأ نوكيالداي نظلاو نيمقلا ىأر زحلاو ةسب ومها ةءالعو
 لدمثجابا ,واهكن 19ف وشم نظلاو نيمضقلا ىف نايوه لب نيغيلا نم 4 ةصحال باق ا ىف



 ةرسطا بلخنيع# ىذما الاذو(ىتسعملا) ب نايعلا نيعو ا مشج دعاوخ دي

 | ردةتةرونم هنريصدرصن نع تناكن م لك ىدنبتابعلا نيع ىرم نأ هنيبع بما
 !نابونات تبنرتاوتاط ىونثم ةييغلا لاوس الاىرثنا هئيع
 تان نيغيلا لع مْلترئاوتلا ناك ولو رئاوتلاب عناق نوكنال د حو روا .(ىنملا) < واناقبا

 نم ناقيالاو يبا هيلا سي لي لامخلا لهأ لام تسيلو ره اظل اله أ لاما

 وضح ففرعلادعب(ىنعلا) !)«بلداشكب والاحتاسرد « بتم ءان شيب فرع
 تف رت بج عرش اطال سحاس و مثلا ناطللا

 فرعملا بطلان( ىلا « تسوش نوربب ىهكن كى هاشداب ٠ تساونناسحاديساهاش
 تاطلسلانباب ونالملافرعل ادارات ك ناس اديس ناطاسلا دلواذهن اطل ساب لاو ناطاسلا
 امكح ايطعم نك كدئاسْلن احالبلاط كتم د اذه لوشب هناك اءاطلا ىلع ثباثلا

 نم عا دهملا ةءاغبع اس لب كام دش با .اب نم جرا سياهنالناطللا نءاا ذهل ةموكحو

 وشم فرصت بح اص ايلو هما ىمم انه نكىهاشداب ىنعم قافر اءلالا ثدق الولملا

 نبااذه(ىنسعلا) عتسدلامرب واتمرسرسيجت# .تسنز ثاودنبا الارتنردت سدو
 ءو طعمل الكارت اوولودلا هذه ىلعاك ارتت برش ناطلسلا

 .!4 ناك اذان دخى مدقلا تءاثناكى أ ديلا هدشب
 شاع اذه لوم, ثان هل نبأ أب كايزخاهلا تاركسلا'ءرس سار لع
 | شساقلاك م ىتكلمدىسنمره هن تنك لو ةحرآأ لح اوحا الرا دن ءغران ناركس

 لكلاةتاطا لان فاسو أف رسعملا نمناطل لا عسا اف( ىدملا) ميىتفنيادباب تسه
 ىلاعتهلوةىوغن ىلع تقلا !ذههدح هسقلا لزتمو كلم لكو ءاجو ب صنم

 اذادك) تولاوهوثلير ءاغل ىلا لمعى دهاج (حداك كنا ناسنالااهيأا)

 نازدشوكك لمدادنح سي, ىم ئيلالج ىسهتا ةمايقلا مويرشو ارم نمروك ذم كارم
 هتعدعب ىذلار ادا لاذ نب ريشه را دقم (ىنملا) )6 ىرسربدو» ءو احم

 .ىتبحت يف هك رتئذلا لص هديزا ىنعي هل ضف اهتم ديزاو انه هيطعا ةئطاس اوكاملا نم
 تنك ج ىراثم نوير مهالو مولع فوخالن يالا دابعلا نءونيب رم ا نم لعجاو ايندلا

 فرعللاعماالف( (ىعلا) 4 عاذك ىيفاوشوتىاو زج قع ىرردثيفاشأت

 ةسيحلاو قشعلا«بنثعر زالتنطاسنا مادامن اطل 14لأت ناطل ان تاما

 ىل-ه ةلاوسام ةسبحم فرحا ل بع تنسح أ ان كأ ث
 هقالعأ ىلء نامارح مهو ايندملالهأ ىلم مارح ةرخآلاوة ةرخآلا له ىلع ما .ارحان ما ىو



 ىمبشمك ا 'دشدروخرد هانجشنئك دس ىوتنم هللاءاذل
 تراس تح ةئسهسم ون ةثالثرا :دويعو كاتم د( يتسلل 2 ا
 | نمهقلا ىوسلم جار اىنشعلا ىد < قالا تالاهلر ابنعاال دراي ىأ ادرمس يلق ةنطلسلا
 قوص (يملا) رك ”ههقرخرسربوادو رك« رد دجو هفرخ تخادنا تسيفو ص إل ىوتم هلق

 5 :نا ىلع دسحولا تو ىف هسترخ ىر ىذا
 ادبأ هيلا وعيال هتماجنو عيبطاا هدو .ىنفا !ذاقوصلا لوقب هنآك اهلبتي وا ىرخا
 ىفاثلا عارصمل ا ىلرسنا لعهد دعب مدعبالو همدع د مد دجوبال ىذه اوه قر ساااولات مال

 © مدشدوبغم نمهكد شا انضم ديو ليمة فرخ ىو ليمإل ىو بناجوفرط عب
 نركم ا ذك نامسملا بناج لامو فوصن نملك امهنوالسةقرحلاا .ىلععا هناك( ىتعلا)
 ل ا و :نم لك لل وةب هنأك انوبغمترساءا الثا
 ىنعبآ ديزرا ىغهك ه نير ىاوس اهدزاب» ىء ترسخ لاق ةقياسلا هتداع
 :رخ ىنطعاىأ بن املا 0 ةع ةفرطلادكا رقاب لاق ةاكو( ىنماا) ع نيدي
 ىوقتلاو حال_صلا ن+ ,«فو أل والا ىلامىلىأر بعيب ًاريعب كاذانه ىواب الل وشب نامدتلا لذ
 ىلا عمج روةيونلا ضفن ىأ ىوقتلاو حال يلا وينال ادوسولاةقرخ لاذدارأ»
 ه0 كادر شداركم نأ ةزارود 9 وشم: دامسلا رح فلا"

 اينايركشلا اذهم بابا ارك اده ءبتاي نا شاملا نهدبعب (ىنصملا)
 وحال , ىلع بارتل ا نوكماتا قيال! قشير اسم ةركتلا اذهىاناو قوم
 اوادرادقايسكك ٠٠ ديلاك ةقرخوج دسدزرأق ثم ف ىو ثم ددوجو نم ىوأ همده قشاففا
 . :بااقلالثم 0 مب درخو سح

 « تسرسدردب
 نم لالحارئاتسربنا 0 زج سأر عجو قئاودةسخركسا رنا)
 هر مسخادبأ نيدباعلاههابو اين دلا كلم( ىنعما) يب لاوز ب سة شم كل مالغ
 قال : نى أام نملدب ةطسن فو ىسولاالا شعل كلم مالفانأو ةسمت الأ لالح
 وهل ةزعتال و -ءااركس «لماعق اطل لا نبااذهتاطاس# فعلا لاقد(ىدملا) عنكم شلوغ مشب وخ قشع زج و نكمشلو زعم تسع لماع إو ىم ىف امن هللا ة بع انيق ئاللاةىانالاحورلاوداعملالدعرلا انلسوو ايندهلا كلم ىعىتلاىفاويملا جورلا نءانومخ
 هنل برأ !قشعل اركب دارأرظر فح عل اركسع لمح نم هتلر ءناو ل نبت تشءريسف
 تسسلم ش مانت إو زعم دبع تسببت بو رزناك ىبصتم» ىم ىلاعت ءسنالاو

 ع ع ا



 090 ا ايد لا 6م
 بصنملا لاذ اهجو نم بالا ىف ىلع قوما بسنملا تاطاسال ناطلل ا نبالاق (ىنعلا)

 يعن لز ع ضو مقل ا« للاب عج ناكب صم لكل بصنم هسه او ةيلوزعملا نيع ىنعملا ىف
 تلانو(ىعملا) م نتفعشودودا دعتسا دفن تدمآ اهنياربخ 3

 ناك ىتمزالمربع ًاتبجومو ىف اعلا بابلا اذهىل !نايتاللرمخأتلا بجومةنثمطملا سغتلا
 | وهتادعاخلاو تاضابرلا ىلع بملاوملاو مزنالملا ناتتدبلافعضود ا دعتسالاما دعنإو دم
 «ىرتغ ىدركت هبح ىكت رب« ىو ر قاكرددادعتسازىبإو ىوتم ىل اع هللا ةبحن دعتسملا
 لس اذانةدح اوةبح اكل امواي وتم نوكستالدادعتسا الين دعم ىف ثبهذناالثم (ىنعلا)
 نيه-هجرك « درخارب ركمهك ىنتءوسمه» ىوتنم اريثك ايهذ تمجحدا دعتسالا أ
 ذر اجلا كن تاكو اواركبشيراج ىرتشا ىذا ننهلا كلاذلثم (ىنلا) م دروخرب كه وير
 ارد شالىأ ار-ءاهملكأ | نكمل لادجو نسح اهلو ةشذلاك |هردس ىارب نيس
 عهتزرتتسربتك ىف « لبتق ىو ثيز ز و ىغارج وج ف ىمرخ لا: هوا راكب ازا ىإع
 *ىضي لهل يلخالو ريذك م شلا نم ساو ليث الو هل تب زال ليدنق لش (ىنعاا) مليلة فو
 هل بط نوكي ونوكبال ادهاملاو تاعاطلاب هلدا دعت سا الب ىمهلالاى ثعلب ا!طاذك
 (ىنملا) «ىرخ داحص رزشزغمد 2ك .يمشخا داردلاهانساك ردإل ىم اوغل

 مب ونا رلا قوذ هغام فلس مسيل جر درو نانسسل ىأ ناتاكل أ اذا
 اهمامشنتسا ىل_هردشب الن يتعكو هو مشجالا الست الن امرااود هرولا مل ارتال تم ارب

 كنا « رغنامهمىرباد فو وصح مها < حلدعت_ءريضوهىالا لاساذك مرصق

 اطوضومرغلا نأكو لور تبوح لاط(ىَسفلا) « رك 3
 ر وضح ىف عقاولا طب ريلاو“ :دوصكو نم ع | ى_عمج نوكب هنا
 برطااتالآب ع الرمسالا اذك ةوبح او بوبا نعني

 |راحيرد داك الان ىف وسمع إب ىرتشم دعتسال الارسال ىسملالا 0
 لعردةيالىذلا جاج لاو هو بارتلاربط لش (ىنملا) جي را_تزجو كالهزج دباب هج ناز و
 !بلاذاذك نارسللاو كالهل اريغ دس ْئث”ىأراصلاىفىنأ اذاءاووا!ىفناريطلا
 هدمد كف ومععإط ىرتثم نارسألاو الالولاريغ ديالا دعتس نكيملاذا ىلا
 رالبتوحاطلا فا بهذىذلا لْسو (ىعملا) جياطم دومنومو شي رئئدبسزج » ايارد
 ىابسآ و ىمدعتتلاريغبل اطاا!.فكءاطءرعش او ة.هللا ضار يغ نوح اطلا نم 4 نوكبألا
 ىطعي النوح اطل ارع (ىنعلا) نايم فعشو دش ىديسو» « نام دنك ىبرب خرج
 نوحاطاار وهو خرسملا هبشف ن دبل اىأ نابملا فءشو ةبسللا ضاسريغ بدعم سيل ىذأل
 ريف د الل مالب قشعل بلاط لاقو لمعل اي ريلاوهو م دنكسلاوءاماوهو كاغلا خ ردع



 ابا ىو دئاغال ىذهلا قي لاب هيه ثي ولت
 ةدايسشلاوراكلاو كلما ىلطعم أن ير وريف ذلفلا اذنه نكمل (ىن»لا) يب ايكو رك دهددعآ
 ىهرايسلادارأو قرأ نانا دفاتر ورحل سدو زا وتقرشناو
 تدياز ى اك ديزتشج ران « تدباتنح ادعت ازا ىواثم كافلانوحاطلا
 كة ارب نبل ببرج بلص كيووت انساك الا لأ (ينملا)
 بلك لسو هيلع هللا ىلس لاقي ,ىسامالا نانالل سيل ناو لاق ىلاعت هلا نكسل 4ضشبهدابعل

 ءاحتراو رو رغلا نمع ويمثل عابتاالب ةعانكاراظتناو بويذلا نم بنذلمع
 باكز اوبارعشزا ار ؤو لغط إل ىوشم قاب شيع ةالا نمل فوشي ىتح ثي داس قبح ةمحرلا

 نماديددلوتملا لفطلل قوذىأو ةرالح"ىأ (ىنءملا) م« بابقز اورو هةزو توالح هم ٠
 لفطلاب دارأو اهل دعتسمر 'بابقلا نمو روصغلا نمو ىوشملامصقلا نمو بارشلا
 6 نك دعتسا ليصتو رب نو نضوج ك ل ث» .نيادرادن د9 ىج ةرمخال ىذا ديدملا
 ثنا ريتك تاليثقم كايت[ نانالثرامالك ىنميلطنالا دس عاللثملا اذنه (ىنعملا)
 امدادعتس ار عل ىع تعتساهّلا ىوسام كرت نم للك اخ بلم ا عدا دعتسالا ل هو بعذا

 نبالجال فرعا لاقو (ىنسملا) تسديكمازنآو جراح زا نو: .ث:نوتكا
 اذهل اهرب ىنعب هبلطي ىذفادادعتسالا لجأ دعم ثا طاسلا اذلوا ذه نا طا اا تاطاسلا

 داانع :تاطاسلانبا اذه قوشوكل اب رصيلاوةيؤ علا لصي نامي امزلا
 « دسرمشزا مهدادعتسا تفك لو ىوتم دادعتسالا لاله: لودبل تأيولدا دعتسالاو
 دادعتسالا لات فرعملا مالك اطلس! نبا عقسا الف (ىنعملا) يب دس درك دعشسم كتاف
 هك نركي تم حورالىذم اد_+لانالهفاثياشع نم ةباشع هناتتاطللا| نم .نأباشبأ
 ىاهغطا لف ىمتادوجولا يمل لماش ضن نالىلا عت هفا رم دملاو اوحو رئاودادعتسا

 ناطل_ا|فاطلأو(ىعملا) تشك د يسرادنك ءثديساك دش ٠ تشؤردار شمع هش
 ناطا_الا دي سراصةناطا-'اديصياناطا ا نا بهذ ناطلسلا نبا مغتوطو تلازا
 لاتابو براس ةديهلالاسماوالا نايتابهقابحناك ام دع واوواطمراسابل اط ناك امدعت و
 7 .22:ث تشوفو ىطلا ىنعمتن ديدو ون لثمو ا اولا عقوانونل مشب شو ةمعنلا ىف
 ا نوحراك ثارداكر هال ىع بهذىأثفر
 لهنا عمد, سلادصت ىأ كائمد بماديصلا لنكن ملك فرعلاالاق(يئسعملا)
 ةلاوسام لرقم لط نم لك هتالوغب كامل اوهو فره! ناك ديقدبفراس ديصلابأطوب سمو
 ىررج 4رهإو ىونثمالوبظموايولطمراسابلاط ناك امدعب ناطاسلا دلوك كلالويعمراس

 لك (ىنلا) 4 .قريمأ .الا بلطب



 (هوو)

 ىو اما ديقمراساتوتعسناك امدعبىأ دينو
 تارلعا (ينملا) م تاهج ةاوخناهج :دنيرهمات ه ناهج ةجابيد شفن ادى سكعإ
 نانطاس انيندلاب طوير لك مسا توكي هنا سكعلا دل اذو سكع ايندلالاعةجابيد شن

 نتنياإل ىوتثماسوكعم«يمأ ناكو طلغهنكل اهب طوبمو اينما .

 عييجتدبلا اذله(ىنملا) يو ركئدرك اردازآرازهدس وه ور سركعمتركذزك
 عسي ىفتنأ ندباي لوقب و باقل اوجو رلال بق نمتدبلا بط اخي هلك ةسوكعمهاوحأ
 اسيحوانهر تد» ولأ ةئال تلمف كنان بهذا ةركسملاج وعمو ةرعسلا سوكعملاوحالا
 » ىزيتليح نارا كم دمإف ىوشمةب وبن هلا لاوح الاب انتل غشاو ىموكم كا انئلعجو
 ىزي نا ىلع ةّدمةلبملا هذه كرا دن نمغ رفا ندبان (ىدعملا] 4 ىزداز ؟لحازا شي مددت

  نمىزدنا ىلع اقوتعم شم لجالا لولح لبس منن نم مكو كلرادلاو ميطلاوهو ندب زن نما
 :ءاررخ راردرو »8 ىم شيعتلاو عاف ج الاىمم م الاةفيستسي

 باغي كلن كيو ناو( ىنعملا) هب تسينءاجر هزجريس توا دوسمم
 ناطيشلاو سنت ا م نم ص الع نإ نكي نإ ىأ ىنيطيالام 4#

 | ىلقا (ىعملا) ع وج نمزج ىركبداضإح وال 1
 ولف ىم نقم ومب ركبنا ىلم ىَرَشاجححاََتَبلَطاو بهذاوىحو رالزناوانامزبعذا
 ىمتماتبه ذىب ريف دباو(ىملا) أ نكدامإولَمْيْغاَر ىركرد نك ه از آ !سصدش نم
 لين مباطحلاا!ذهر برشلاو لك الا نع ضرع ىأارهصىأ اداماد ريغ يربغ ل عجاو
 (ىندملا) ع وجر كيد ىسكى درب نمر هوكي م الرراكد هنتىاط ىمىفاسنالا حوزلا
 ىذاقلا ةياكح در واه ذو ىري_غباطا ىرمع تيهذا ىتكر اراك ة ئاسعت نأ ن ماين دباب
 ءاطع نمزارت-الا اذكمهأو مزالوعأكو مزالءوسلا نيرغملا نم زارتحالاناانعم سومو

 ذه تناك لو ىرحاو ىفوأ هكر و مهاو ملا ةينا فنلا ةب وهالايهتارادموةيلطيامندبلا
 تاياكملا اذكو لولا قي رط ف ةنسح | هرئاهمل ابل تر ظننا نكسل لزنملا ةروصن ةباكسملا
 أردو هرج بزر ىضات تدش دونم »و !اادسحأ ءةي سي لاوثملا اذه ىلع املك ةيضاملا
 ئزايد-يءارب دوج نزند آمودلاسرايندي رخارؤو دمه ىغاق بئانو ندنامؤو دنص
 ةحو زي ضاةناننث نابي ىفاذسع مي حاوح ارركيدىسكن كداز ؟ !ىم ضان غكو هنبراي
 قود: شاملا لاذ بئانارتسشا نا فو قو دئصلا ىف ىغامق اء. ةب و ىحوح لحجر
 ناسف دو ىش أملا ماعنا ىف قب اسما بعللا لمأ ىلع ةيناذلا ةئاسلا ىف ىحوملا «ىحي نأبب ىفو

 ةاسالا وناطيشملا ىحوملاي هرارس أب هللا انسددارأف ىنيقتع اىجرملا



 لكلا
 مسسسسسمم

 ذارادتقار حالس ديالك
 ادخب داد جربو ديكعادهزمجربتو رباس وقال ىع ةضفو بهذأل ديس نمانل لص عىأ

 ىغ ثلا ةزمغلاو سو لاكوه ىذفا سوم ابج احلا ل [طعااىل
 هيرو ىمةيحلاكك لاعو فلك ندي هلا لا ”ىالؤلاكوه ىذه ديقكلاو مهسلا
 | لجال ضر ذأ ماي ىبهذا( ىنعملا] ع هدم شدرو .رد لاب هاد « هنءادفركشغم
 هيلم لفن ى شرعا ىأ هلك يهيم دنالنكلو ةبحيرأ ىف ديص ىدسقا ىأ افن يظر
 م ماد سيحرددشوج هناددروخ كو ماك ئاروا نكو اهب ماك لف ىملعماستننا هيعدنألو
 الا لوصملس هيعدتالو لمالا ىف هنعدئأ ارمادا يمهل يوكو اذا ص ةيرأ ( ىن.ملا)
 قف ع قأب ١ لاذ نا ال ىلا سبح ىف نوكيا ل بل !لك أب مظعلارمطلا

 ارمدك « هاكردىناةدزتوا نزدشإ» ئمعامم اكن ل قببالو رهشتاا ناضل
 ىف ىغاملاد_:ءتيهذاهجو زم مالكلا ا ذيك ماما (ىنعلا] يهندمدىو زر ناغما

 قومدح هئانو مدع نم ةياتكب ولت :ريشعيوم ىذملا حور نمشاكإ ث ىلانأ ةلئاق دبس ةباكشلا ١
 م راكنن[لاشسزاولاجزا . راك ث دش ىذاةهكن كر هنوك_ هصن» ىم ةيجرزلا

 بيس ودب ويحلا كلن لاجبب_داكوسواة[هسىشةةاَواَسْرْوفلاىلءءتسةرسف (ىنعملا)
 رشا ك١ 57 عضو لاا ىف نسحلا اهلامتمعّتساوا هلا ج ده اش ىأ اهلاثم

 اهلساوء ىتاقلادستاسأق (ىنملا) يداك نياندركموفملاشنى م هلغاغنبياتسمكحم
 مهنىل_هردقأ ال ةمكمحلا ل ىتلا تاوسال ةرثكو ةلغلغلا هذه بيس ىسوملا ةجوزا لاق

 (ىنعللا) ىهد مرش ثئراك سرا ه ىهسررسىا ينآتولةعرك ف ىء كين اكش
 لما م مهفأ ثلجو زلط ح رشي . أنا ل |هلاو نسحلاوّدملا ةبحاشإب
 ديآءاكرج زا تنك » ىم كلدارم بج وم ىلع مكحأو

 انيءمحوملا ةوز تعمل الف (ىنءاا) عىدش
 :!انلرسسيتبالو "اكن شالاو«طدالا لجالابها ذو ابن وكي عيبقو نسح
 يانغ وساوسرريردص و دوبادوسرن هجر. ةناخإو ىو لاقفةصح ا
 أركفزاشعائتأب» ىم ةلداج اب ولو ساوسولا,«ولمردسل اوءادوسلاب؛ولمتءالج سأرلا
 0 اظلاءاشءالا ايو (ىعلا) يدناءدو برق نارداسزارو دستآو و داهدو د
 اذكهو لاما هوب ةيلابني رداصلا نمرودصا !كنو تالداحلا نم ةسثي ,ب وركسفلا نم

 (يغلا)



 ملأ مغ نم نما ةعانغل انكم لساوةلزعلاب
 نك ه زيرك قحنوخداب ودازخرداو ىوتشم اهف ءدوجونأن هللاةدابعب لفتة ماينالا
 يِقلاوُرفةدسافلاراكنالا نم صالملا بل اطابف (ىتفملا) ميزي ررارنيرابىاهقيامش
 قاروالا هيف اطقاةاكف فرحا زسسفوه نازملا ناندعص رو هنازخ ىلاو وحلا فوعن ىلا

 شرحت لادن فرخانكسم اهانة اضبأ هصرو ضرالا هجوم متوراصتالا ع
 وئافثل كت ىناثلارطكلا ىف لاتاذ_هار ةيئاطيشلا ص اسولاو:دسافل 'رثكفالا كبل
 ,اهزالاورامثالاو ناروالاهلاوهو في ىبرك اهمرا ةمّدقتملاراكفالا ىأ ةعدقلا
 :لاذا | ذكسس ةيولالاراكق الار هظنال فرن مهتم اراككفالا ذا عاذامو راصتالا

 ولعت .نيا» ىوتنم مكملاروظتالةيضاملاراكفالا
 اراهزاللنمزئامشلاءذحنال (ىملا «تسامنن[ىارب لد تخردمك هتساهفوكشا
 ةيناةللارحل ارمللا بالام عفرتلاذاهءامئلاووشنلا لح البلا دملا
 باوخرب ز زرس هراكتفا نب زنكب وخر دار شب رخو ى+ ةينامورلاتالاحارهظنال
 | راك ف الا نم خ رفا ىأ مونلا ىف فن لهج اراكتقالا ١ ذه ند [ىنعلا) هي راربتظقي د

 .ةبترم ىلا تلسوتم ويندلاراكض الإ يس عرخا ذا ثلنانمونلا تحت نم اسأر جفرا
 ةيئممىلا تلسوو ديلغتا ا نتوضر الج ذرإ عم ذب وبن دمار ومالا كل تلح

 «دوار مهسضمك اظاقباب و رو دو ركام ىا فوك باص تآرمص» إو ىو قيعملا
 ءايلوالا نانا دونر ميلان اقياب تعا وكتلا باصس اكرببك اناعريسم نكو(ىنعملا)

 باصصأ نب تانالابن هارابش ةلارابتع انوا ظني فهكلا بامصاأ |
 نع مهانف :راشا اذهىفونيدلا مضلل دوقر مهواطامبأ م مو هلوقب فهكلا
 تاذو نيسعلا تاذ مهلقتو ىلا عت لاقو دوقرلاكم هالر م انلاك ما .هالدوجو معاش ار مسهدوجو
 ىلا لاح ىلا لاس ن هو ماةمىلا ماتم نم قرتتلاو' ءاقنالاوءامخالا نيببىأ نيدفلا م ,تلاتلاملا
 نوكي نا ىئبنب < رشا ذه قوقل تاجرد ىلا ولصوو نغلأبلا لاجل لب مهاتفبا
 لاقف اكمل ىلا عجر مت لاجرلا بئارملل سيل لاسغلا ىدي نهب تيل اك هنعش ىدي نيبدب ومما
 (ينعملا] ب تسببت سب كزهنك نبا ةناخ تك هتبح لومعم مسا ىئاق تفك 9 ىع
 ىألومءلادوكياةيربعابىأ مسار اهمالك_عقسا اد ىسوم ا: أ مال ابحت ىذاغلا لا
 9 راب ىذاقل ثنا 5 . اما تلات ل حا سم ىلا لوسولل لمعلا فيك

 ركبت تنم تواخر ب« تسرب سرامو تفومذر» مخ أو قوم اس تاءرغرا ع
 زياد فلا لامسملا بهذ تلو (ىنلا]«تسينكس
 ف ىم ديرما هيف لصحي ن.حلاوئازوركس ةلملا

 :بدمتااراهزالا

 ويندفلا

 بشراك ه اساغ ؟ةونذاكمارا

 نسا ىوشم | (01)



 ليل اراك نال اننببىأ ثيبل ذل اذ ةليللا مزه نكمأ نا (ىنعل 1) اب رو ثسا هعمسب
 ه«تسمبا اوخنرمتزداسوساب لجو ىم تاعاطلا»» ءاياوألا لاح ذو ةعمسالو“ ا رالب

 دوأو نؤلاركس مونلا .شيساوملا ةلجو (ىنملا) يب تسدزن درك اريج يش
 .٠ بع ىابنو ف يذاةرذناوخإلا 5 قرا لا بع املا المل !قاتمأ يرتب
 بذعا«ءالكوركسناك ةأرملا كلنر (ينعملا) «باهحزا ىفاهكسنار باركت
 ىناقلا اهتوالحب ضد | ىتح ةفشى ركلة كان دع مت ةبيمه تاذيوعت ىضااقلا ىلءتأرق
 مدرك هنافأ سيل مدا! دنحإل ىونش» لائاذهاوناطيشا اديك مدشأ«!لاديك تال
 [ديسلعةنلا أر تهلاهنعل سيلبا (ىنسعملا) هي دروخ ءاكن ةروضم شت ذك اوح نوح
 تافلك أ تقولا لاذ لك 4تلانا لاوس نكل هالشاىل_هردغي ف ةريثك تاذب وعند
 تام+ردنوخ نيلؤاؤل ىو ءاؤ-ببسو ةطساوبالا مهكان ديسلعقسرف دعم تاطيشلا
 لوالامدلا ايناهاىلدعل اوهلطلارظنا (ينعلا) مدام: نزل ساق فكرنا « ةادورللا
 هان هلهاوو ىخاسنابرب هناي توج حوفإط ىو ه١ ةأرملا لحال ناك لب اف كودي .مقاولا

 0 :ةالغلا هر بانلا ىلع عضو هناا جرؤاتديسرظناو (ىنعملا) هي تن ادن ثان
 0 م ا

 راكربتزركمإ» ىو مالا بلع ح ويه
 |راسةلهاو ىهو ةأرملاكانركمو (( 0

 ىو هموت هنمرغن تح اركعم ىفاصلاءالاكوه ىذا«
 موقلاتطعأو (ىعلا) مي ناهرك ندي رادهكنت هك « نا

 2 افار حسم نا اذ لمت لالضاا نيداركسماواوظأ
 ىذا مانع نكد بك اء ءانتالابملا ع فسويةروس ف انغلان ناتاذهلو تاطيشألا

 اذه ملا كو دنصر: نان تنير كر ردر صحو بتدز هاو جوج اضع
 ريبللا ىوحلا يحين اه فو ىحوملا تيبىلا«اهذو ةأرملاركمىلءيض املا داقع ناس ىف
 نأ ىف ىن اغلا نيوكسحلاخ ةٌدحاوبضغلاب ب - هرشو هيب ىل ىشاقلا“ ىعت ند
 ه بث تفر درادنناراب نزركمط ىم حلا قودنصا|ىف ىداقلا برهداسب ىفو ةبحاصملا
 ىماقال تلعن جانذب املسمالءأرملا ديكوركم : (ينعملا) يبدرج زو لري زئشات
 6-5 ا

 هت /يتسمامت فك « درك تار سلم لفن عتود نزإل
 .1لا بابسأو لقنتيترو دعمت تلم ثروغلا ىل ءاهتببل ىغاملا* ىجعتأرال ىسوملا



 موف
 ىراكع بارشلاو لنلا د هالب نغامل لات هعامج ىلع هامعتس :نمىشاقلا نكمل
 اهيمهتغنل سلا مءامهلصلاو ءاىلعلا نيريثك ل تيترةراكمل ابن دا نان مم بارسشو لفنب
 ىو مهراقؤ ليمكدل اليل باصصأ نومزالب بس نم او هاما بارشب ىراكس مخوكلو
 1 ان (ىنعملا) ع دزخرداتفره» ,ىف ا ثاحا ,رددم[ىسوج مدنارا»
 ةدسلاوبضغلاب ب ايلا برشو ىجوملا نأ تذولا لاذ سلجلا ىفةأرسملا عم
 اينافابنرتمل لام اذكسص ءبلائضلب ورب انيكىاابرسو مدس ىح هفوخ دش نم

 ,تفر ٠ نولخواديدن قو دتسريغإ» ىرتشم اًرشمالو برهم نم الرا ا كردأ اذا
 1م ىلتمع ةولعن قودنسريغ ابر همو ار قمر ل ىضالا نكسل ( ىعملا) م ىتف ف[فوخرا قودنس
 ىوجدماردلا» ىم ىتفلا لا ةنرخ ءربقلا قودن ىف بهذ ةرورشلفربقلا ىهوالأ
 الات ثيبلا لخاد أ ىجوملا(ىنعلا) هيفي رخردو عس رردلاب واه في رجبىا تفكر
 كمراد هج نمل ىوتنم في راعاو عس رلا ف ىلابو ثأ نماي فيرحاي هتحو رابط اختو

 كلوه سد هكلمأئثئأانأ (ينلا) هب نايزرع ىرا هدا رق :نمزك
 ةرامتالا سغنلا عمداعملا لغم لاما دكهو ينم ىكتشنو ىمىرص تت نامز لكنا

 ناوخ كف ناب زيتسد ابنك كش بارو ىم داب زلا بلطت [هةفاوااك
 5 دبوضا نأ, لوف تكف أسماان(ىنءملا) يكابتلخ
 ةزكرك تلعود نبط ى م ثويدبخرانو سلم
 +ضرفوكو قانوكي) تانلعا ١ نآناهو (ىمملا)

 3 و ناكقو دن نياربغ مراده نمط ىونثم هبله: الذادس:نكسلو قو دنصلا
 كلاذوهأ ءرمغثاماالىأ قودنصلا اذهرمغ هكسما شأنا (ىنعملا) جناك ةبابو تمهت
 !ةادأ فاكساارسكتدكر م بكم ناكنا لعن ظلا بعسرةمهنلا لص قودنصلا
 راديو طن 9 ىو يناثا |عارصا | ىلا فورصه:هم قول: مل ا ىلا عج ريمة ىفو

 قودنسل فوج ىف نا نوتظي ىناملا(ىعملا) م« نونملا و ,ءزاديربك او لس هنوردمرادرز

 ببلا اذ-ميوالسوةكز رةقدس نم نوكسي وتوعج ريدونظلا ءلسه بدس مث بهذ
 سبقو دنس تروم إل ىونشم مجاهد ن ءمرحا الثا قلما نم حال هل اء اضخ ا مزاف لنوع ديال

 تتاكولو قو داسلا روس (ىنحلا) كين تسلا نرزو يس ضو رعزا « كيل تساي
 "اب رلالهأ لاح اذكهو بهذفاو ةض لاو ضورعلا نم لأخ قو دنصلا نكسل ى أك يا ةلسح
 مضي ضور لاو اممم نولاخةريسل ارابتءابو ىرذتل او حال كلاب نوم لص ةروصلاارابعاب
 ناردلا ء راترابو بوخ قارزنتهوجإلل ىم ذءتمالاوةشقالا ىهو ضر ء عج "ارث او نيعلا



0 

 نم هنطدحأ هبلارظناذا هنا تحر اقولاب نسح قارم ا تدب رثم(ىناعملا) يي رابغ واسلم

 نان ةبحلاريغ نوكيال طق لا يءانعمر نيسلا مشب ةلسلا كلٍ نكساراكلا ن

 ىم لاقت كومار رش يبي عرش فراعمل مغ رفانوقيملاك قارااىةدد

 نم فذلك ا در(ىنعلا) م وسراجن اييردعز ودرس 6 وكمأدرخار قو دنس مرنم
 .ىوتشم قولا طسرهقرحأوةلحلا ىلا هسهزا ادعر رش قودنملا اذه

 ىفارصتلاو نمؤللا ىريتح (ىعلا) يدون تنعلزس و ودتس ني ردك ه دوهج زربكو
 «سبلو ةنمالاربغ قودنملا | ذهيف نكيإل هنأ هلا :هنب رضاملا نم ىدوهلاو

 داهتالا سو 'ر ولع مهرئاهش ىفامرهظي هللا نانغم أيقلا ىف“ رلارمأ لاحاذهو ئمةذغلاو

 تفك قوت يك الا عج رغزملاوم مو يمدبلاو ةنمقلارمغوه سيل ارم انا
 الف (ىسعلا) «نيدنجز .مكتن كاتو در وخ « نيزادرمىارالكر دىهذز

 ام ىلا فل ذهن ءغرفا لجراب تلات تاماكلا لسه وحلا: أسعأ تعمد
 هداوجرادروآ لاح هكب زاؤ ىوتثم دثكو -عمج نا دنكو سنا ى عا ذكريغ لضاال ا الثاق

 الهتسرءاوملاك اهرسم لامي أ حابملا نمل هيد ات ش تشب ربو دنس دآدو زن

 أردنا ىمحابسلا ىنعمةم رعلاءابلا مشب هكم قار وقول مل ارهطظ ل مق ودتسلا عشو وم
 نءىغاقلا لاذو(ىدلا) يي لاح ىار لامع ئاكدزئ التاب« لاكنزا ىشاتق ود: سنآ

 هءلا لاساذ هو لاجحابو لامحانالئاقابروس برِشِقوِدِيصلا اولاد نمفومللاو لاكتلا

 (ىنمذا) جريخو كنابدسرردوسهحزك هر تتار لاج ادرك هه ىوشمادغ

 ءراسب ةه> و هنيم ةهجارظن ل سعفو بهتتو. 3 ةئائرر مالكا اذه املا مقسا امل
 ىان مم ادنبا !تسفت اهو ىوتثملسسب بن اج”ىأ نا ,«مالاكلا اذ_هو توا ا اذه لاتوا

 اذه بهاي هسغئا هسفنوف لاما لاقو(ىسعلا) ) م«بلط ناهي دنكبم مارب .٠ بع

 .ثك نابي نوح ىوثم“ الا نم بلطي حوا يرغ فتاه ىل ران او كى عادلا
 ايقاع دادزاتوصلا كاذناال(ىنعلا) يي شوخدما ارتب تنته تفكم شيب زاوكأ

 لاكسنلا نمونغيل مزال ةناعالا ب اهلنا المل هف هشتاىفاو فتاسجب سيلا ذهلامهلا لاق

 مداهن ىرردىسك قود-:هزدب «ناغذو ناب نكت نادت بقاع و ىوشم هب وقعلاو
 ف نحت ىذ فو دنصلا نمناكر مق غلاوتب ومنا ناب لاح الا ذلمرعالاةبقاعأ (يعللز
 ,قوشعم مغردوكق شاعإلاىج لاف فراعاا 1 تاس ىف عرش مث سوي دشو داو

 ارابتعاب قشاسعلا لاذ ؤوشعممغيف قرغوشاع (ىعلا) ميتفرؤودنصردثسنو رسب
 وه ىذلا ىناغلاك قو دتسلا فوه ىف ملا فن كل قود: هل اج رام اكو لو ةروصا

 ا(قلل) عتامجرا دئيشقودنم ةزج م ناهد .!درب قو دئصر هرمج هه ىع قو هلا ىف

 نرد مة ت37 تا” "6

 نبات



 تارداروا سوهزا « تامنآقرف تديناك ى رس نآ قو ىو :داعسلا نمامورحم رم اعيضم
 قودنصلا ىف ها لعا !هتونوءامدلا ىلءنوكيالىذلانسأرلا كاذو (ئنعملا) هي ناد قودنم

 ىلا ل سنت ةيلكلايةب ورنا قئاوعلا نمل: صال اها كيلمأ
 وا « دوردوسبهديقودتسز نوح و ىوتم ةيئامسملا قود: ن

 فردتسب

 لبق ب م
 و شيضاتدرا دن هامان صم نيا ىوربغلا تلخد تفوت الف لد _+ريقيا ديس تنك توما
 عمر آفا .اهن كل سال رارسالاوفراعملا هذه (ىدملا) ب شكق و د: هىاو لاح ىا تفك

 قودتسملا ب حاس تنأ نمابو لاح! لام قودت سل !لخاد »نم ىشاغلا لاث ةاكسلا

 | بهذا (ىنملا) هي همهنباابرثدوزاررببات همك فورد نكمك [نمزا ف ىمدببهاذو
 هدرخ ف نزرزبارنادرخاتإ» ىماهلج لاو الا هذه نم ىبئان ظباوةلامه ةمكسحما ىلا

 | نموجخال ةنواسللاو ةافلا بلم ةدانال (ةنواطعوتيةالأو ةبوتل !لسقاعلا ىل هةر بئاثلا

 |(ىنملا) م« درخ اونا نديقر دتسزا و دنحو ىىوقزامكمادخ ىاؤإ ىونشم ةيسعملا
 انو رتثيددبلا قودت سم ىدح حور باصصأ انونانبفع لسحا براي
 اف, قوز مهالو مسهل ذل لو .اوأ مهو ةيناس لا ىلا اول بوو ةينا ملا
 قلما ىبنيييمو (ىنملا) ينولسموايننازجدرخ ك « نوسف قودتسدنيزا ارولخو
 مهاسفل مهنال مهماضيأ هقاءايلوأر نيلسرملاو ابننالاغ سوهلاو ىوهلا قو دنس دق نم
 (ينعلا) «تردنا قوبتسووكذنادي هك« تسوظنم شرخ ىسك لي نارازهزاط ىونثم

 مهرثك أس انما يعي قودنسلاىف لا لعب ثيحح 'رظنملا يلمررظنلا نسحا دحاو فولأ ن منال

 سوهلاو ىوولا قو دنص ف نوسوبحم مهفنأ سم مولرم ال سر هلار ةلففلا بارعشو نؤياركس
 لاو أ نولعيال نيذلاو نوحرذ مهدلاسج بح لك نكسل هيدو بوح مسا نولعنمهضعب و
 ددرك شد نبادشنادبأت « نازاشرب دشابهديدا ارتاهجو اب ىو ملأ مهريماعنالك

 هلنوكي يح ةيصمملاوةغغلا ىف .هوقول بة ىأ الوأ لالا ى ار ىذلا كلاذو(ىنمملا) مدايع
 قانا هلا نم لالا هام ل_عيناهدادضأب ف ثكنت ءايشالا نالءدش نمدخلا لاذ ع

 اوهتنا اوناماذ ماين سانلا رف ىلءووف هيذوفاو هنا لعبال سو ولاو ىوملا لوميو» ىذفاو



 (ةلفلا
 هلاض فرغت نمْؤمشناض ع كب سنيزإو ىوشم ديغبال نوم ادن مدنلاو ماطدبتنا اذا
 اه دجرامنبانمؤملا لاش ةمكسملاو هلا بسلا اذهنمو (ىنسملا) جي تسنقومث ءادوخ
 بالسالا اعف اهعاضأ مثلزالا فاطم  هنالهنلا ش ناومو فرام نمؤنلا نات اهطغنلا
 ديددرخوكيتزور زكره كس [و ىمةمادملاارهظمنركي و رثأ ةياثيشإلام نمو عساذااذهلو
 لئأ علل! نحل مويل !الساريا ى دو( ىنعملا] ي دببط دهاو كرايدأ ن يردوا«
 برطشي يسر ايدالاو :وضأ وهن ل زالاىل 4ترمد تلا ةيادسهلاو :داعسلا عوس عشب

 |زادوغإ « داقواىري ارد ةطاب ف ىوتشم ىنيتةيادهلا يمةواةثلا ىريزي لأني
 أرأ اهاوهر ايندللا ةب< ىف قبو ةب ريسألا عفو ةيلو ةطلا وأ (ىنمللا) يدازمدنبردامز لقا
 هديه ىدازآق وذ إل ىو ثم همأ نما دبع دلو مالا لو نم

 ذأ اديمتاكسفىنعلا نون لعن الحور مرجال(ىنعملا) كي وانا دب
 ىرييملالالاعلاةدها .نمر ومب مو ةباد هل !ناديمن مدعي لزالا ف 4ةداعسالىذلا
 غرفاذانسوولاو ئووأ ان. ءولغعالا ذهلر اع اواثا دي هتاوهشلاب ,ةدلاو روصلاقودتس ل

 درادصخةردنا صفقزا « روصردشلّمص سربيعا.ءارإط ىوتشم هرب خذ ىف عرمش ىود نم
 ىلا صدق نمرميرو صا | ىف سو بحى نشاصملا لكما فاول هر سما كاذو(ىنعلا) «رذك

 شنشنم إف ىم روصلا نم صالم ا ىلءردوم القز أ هز و سيلا ةروس نسبه ذي ىأ صن
 العلا ىلا ذم صخلا نم هل سيلر (ىنملاز جات ةررص اهصضردوالم ىوس صفا ىف
 وهو ىولعأ ا ملاعل ا ىلا دعصب ىنح فلا بانى ءكوكْلا تداولا نم ةاجغالىأأ
 دان طتسانا ىنردإلى م !دهىنع دهشب و رويطاكص خم ىلا ص غن نم بهذ

 امعطتاس ا تات[رشلا ىف ىلاهتهوق (ىدا) م وهز دمكنجو سناب نع
 (ناطل بالا نوفغننال) زيمهتمأ (اوذفناة ضر الاوتاره-لا .اوو(راطقأب ع

 ملأ هللاربم نجلا عم سناللاب اطخ ىتأ مالكسلا اذ _هو نيل الج ىسؤننا 1و رع
 «ناتثو دركزا تسينذ ةنم تفك ل ىمسنالاو ناسارشعءاب ىهوذيآلا هذه لّوأىلارظنت
 اودعصللاءاهسلا نم مك شتم ال نحللاو ىسنالل هذا لوذ (ىنعملا] يي نأمدىحوبو ناطلسزنجا
  ىمولالا سنالار بر ملا ىلا لسصب الىعذلا نان ىفامس حو ريغنو اطل دريغب ىنهلالا ل اهلل
 قودنمب لر_هملاوهت ىسولالالاءلاىفاج و رعلاىلهرد_ةءالتادهاجناوتاض ايرلاب
 » دورقوددصي قر دنيز رك قى مبرقلاو سنالاوز دعلا اسعدلا ىولادارأو اينالا

 بهذي وقود:س نموا اينالا قدح ]كاكا (ينملا) هيدرب قو دنس
 نا لوالك فرد:_صوهلب قاع سيل لاذف رخآديفىلا ديف نم ىأرخآق ودنا
 انديص تعنماك ايشرعر ارئاع نوكينأ هعئعْئدل الاذن هتاىوسامْئس كوسملا

 ويف



 قودنسة جرف ىم عنارلاذلهلا ف قبيح
 ةجرف ةيطعم ثناكوإو (ىنمملا) «تسرملا قودتس وك ابنرد ه تسركسؤو
 غرف نم نانا مصضُب الو دثسلاا طسوىل ىذهلا لاذ نكسل ادب د#ح اركسديدجلا قودتسلا
 هنلفغ تدادزاو دي زارجآلا سوهلل هتبح تناك ر خس وهةحرف ىف فدو سوه ةحرف نم
 مانعر رقالملا دوج ىتاتوممه ٠» اهثودنس نيديمرغد نر كو  ىم_ معبالمئكسل

 انيفواسالعو الملا ىغاقلا ثم بلطل قيد انسلااار ورغم دح اولا لاذ نك ملوأو (ينعملا)
 |وقوانعلا قو دنس عقوفاوبس اخ نا لبق مكسفن أ اوبساح لوش لمعي ل هتكسل بناتك ةلطساوب
 |ىبوناغتفدشايتوك ه سانشت(شناشننإا دئادمكن 139 ىم ةطساولا هذ امض بانآ
 'بارطضالاو تبوصتلا كاذرعبهلا هتمالع اذ لعب ىذا كاذو (ىعلا) م ساره

 ماقميفاح نمامأو ىلاعت هلو ةىوف ىلءفوخالب وسب وصتالب نوكتال هنا سفالا ةبساحيو
 لك «داعتراردو ادشاب ىضانوسع* وه ىع ىوأملاىهةنحلا نان ىوهل نع سغنلا ىسنو بر

 ىموداعترالا فىماملا لة ءنوكي دحاولا الافو(ىمملا] مما شناجزامد هارب

 ةفذغلا ىشاقلا بارطشا بيس نان أب الدان هحو رنءارو رسمؤاعلا ىلاادحاو |فن أب
 *ىمد اسف اذه ىسوحز ار قو دنس دو ادب رخو رازاي نايم ىعاغ بلا ندمآ

 | تنك دابا ىوتثم حلا سوم كنق وينسب اهئارمثو قولا ىلا ىضاغلا بت
 ةمقٍبئانل لاما لمأ 1 (ىننمملا) يده يرن رتشيبد ص تفك « دن تنودنس
 نمد .زأ هيف فرطصا جوملا لات هيينجم مك فو دن جرم لانو بئاتلاقأقودنصلا

 ىرادب رخركسس 6 رازهزازورذ ماى نمل ىم هسطءأ الانأ نك-ا بهذةئاعست
 نا اذهاببهذناأ نملثأب ءيطعأالىأ «قاالاناو (ىمعملا) ييرا 0

 ةئاملاب ورمعلا لسام فاالإيهارأفىل اهاسو بهذ فلأب يحوم 1

 قو دنسلا ل ابر انل ول معن سيل طاسنل وب ب ورالبإ
 هير دب ىاقيحرتر دشاسنا « رخعدزرا ىغركم اشكر إل ىم هبفوهيذها عانمارهظبل
 ف. ضرما اذهىل ىفأا كا نوكيالى تح هيرتشنالو ا: ناو قو دتسأا حتذن (ينسلا)



 فكل

 (ىنسعلا) ميزاب نما مزح ىئهتسب رس هب زارا ثكدربراتسى' تنك »و قم لظو |
 انساب ورمل لاق سانلانيداروه ثم ىذانل ارا قردنملاعقاذاهنإ .بئاثلانا الف

 ىونثم اقاوم ذم نكو لاما موتكمو سأرلا طويرم ىرخ 2# أانأ ريهظتالو رسدلا خال
 اذاهرتاىسوحأب (ىنعملا) مدع سكر ىتعاىتبشات ٠ دتنك ىراتسونر انكم دو

 0 .لا نان د ىلء كلصضت الاثاث ثلنا ا .ادامدلب وبعاو رت وذ راتس كلاولعسةيىتح
 8 مرد سال ىو ةوينالاةاملا هنا مادام لاح اذان ىلا دحأ لعب الو لاحايم لاف
 ريتك ىىوحاي (ىنسعللا) هب ئاءدئاشننالب رلا اررشي وخ ه نام اموت نوح قودتس
 هنا لوما و ربحا اوبصن طعنا اذهل يسوبحتاوقب كلنم

 يارا ارنوب
 هي نيدو زا شيب ش اداب دهدي ه يكرر قح دام, ”مراكت انو ىونشم كلرمغل هبطت
 لبق ىطمي نيمكل اود ارلابلا .هرذاةرذ وق ل ءداسرملا لع ىلامت هللاثال (ىنملا)

 ١ شرعلا لاذ (ىعلا)
 طرسو 0

 34 شي وخلاوح ارب شاببقا موتو ىم ىماعلا نب 0

 لدمرطتاالؤأ كلا ىل_هابقارم نكامجوجاب (ىدلا) مي شينطزادعنودادرد ديب
 مولعملا نمو 'لريغارظن متكامل أر .ظناىأ ةلوشلا ءدعب رظنا مث فطالاولدعلا

 نشل مالا ذه: مىف تعتواذان مولامعأب نو زا ساثلا
 لامت(ىنعلا) ب تسلا ىداي هكا دب مهاليل «تدقسا مدركه جنبا ىرآتذك 9
 جو 0 انيكسلا للئنافت اذه تاغف ىف اولو بنانا ىسوملا

 2 زل لشم (ىنملا )6
 ىونثم نضاذكهريس# جو ىرب ”وههحو ىربال كنز 0
 !-لساحلا (ىعملا]ميديرخىوزاةاوران هدسداد و ديزي سرد دشرايسارجامإل



 (ةلكلا
 ةريثكث حابما يعفو اهي لاو لق ل صح ىأ اريثك امسؤني نيف ىإ لجامع

 ىدرهإل ىع هتمهذخأو راشد ةثامقودنصلا لج الويولا بأ

 لك فيلا بهموهنماي (ىمملا) يدزرخ ىتناسيغو نامت 5
 ارو تارسم او ررضلاب بتمر ,ى اعلا نمّييشب ىل م سفن لك ىف ىأ قو دنس تنأ غن

 0 0 ا

 :قاذم خلا جامرفاى مه نامدول ل خ كدوك ٌئرك اجاروا لد ةوغ ىرك اجو هيطلم
 | ىلعفءالومتثكن موهو ل سو ءلع هقاىل-ىفاطصل ا لوسرلا ان ىذلا برمثلاثيدحلا اذه

 هراعاستارةسعاملاءام. أ نضوةباطرلامذه هفكست ملأ ائاتوتق انما نعمل تح« الوم

 | قمع ةسميعلا هنارسكيبلنانأت 3 ملاحلا هفنأ رؤلم بس عابتاو ةعاه ابان رمأي

 ني , زو وتم حان

 تسللت ةمشو زمول نم« لاق ناب العمل اذكو

 اركم نمو سوولاو ىوولا قو دنس نما هعلا وقار ءاينالاوةيببغلا فئاوهلا

 ههنا لو هيلع هللا ىلس لو رلاوهو دآسهلا دهام عضوناطيشلاو سلا ديكو

 ٠ تسودو كوم ْمماروكر هتفك وف وثم ءالوم ىف الو تنكن م لانو لع ىل ىلولا
 ىرءالومىمجنبا ةدسو كوم 4 تنك ”للو(ونلا) )46 تا ىالوموم نم محبا
 اناهكن «لومتسإك و

 سنا دكسص نم مهغتعا ل ةيعبتلا

 نوقف انما يملا! موغي ملذةل اسالاب لوم مهل سو هيلع تلا ىلس لونسرلا كك اين اطبشلاو

 نمو مو ررسومم م دنكى داش نانمؤم ءوركى او ىو ىلولا ةلبضفو ىلا ةبترب مولع مدعل
 .ثعماي لاقو نينو ىدان ةنعماسلوالاو "ابنالا ثناك اليف (ىملا) مدبتكهدازا

 سا يروم )00( 



0) 

 طقبالو في ركتادرب امجامأر طبال نات نسوسلاو ورسلا لم (ةدهاول هذ اواوحرفا نيئمؤلا
 ءاينالا ةطساوبم ثم يكد: ءأ هقانالىمساعلا فب رخوكيام ًارطيالتنأ اذك امهتاز را
 بضع شوحخ ناتساك نوح ناي « ناركش مره ديب وكيأليلا» ىوهااوالاو
 اد ىلا ناتسب ىأ ناناكمل الّدمماملاركشاواوت ناسا ال. سفن لكنوثمؤمأي نكس (ىنلا)

 ةسينأعو للالاوحالا او ركشاناسلالبعس رلادر ولان انس دركسشي اك ..
 تاعاطلابنرثنت من أ ءامابدرولاو نسولاوو رسل اوشفياكةىفاعت:
 ةعب رشلا ماك أ ن مقص اوذغف مناد ريك لابن اولعتملآ«ايلو'

 ركشو باركش را زمزم رو رسدن وكن 2 ارسأو ذي راطلا لاوحأو

 قام موف ٠ وتتم راغاا امملارلا
 مير كج دزالبر اشالا ع يص نمر ءاوح ىهراتك ل, :ةواجماراصتالاو (ىدعلا] يي عيمخ
 لاقلاملان الب ةماكسنم ىه ل .عيفخ جالك دلو السك ًاسراصتالا هدمرتن الا
 رعلا»ب .اارسكيبت سكنا ىلص هدمح عسباالاش 0

 يلا ديسراسو رايت ناطنالباناومر كيرف لاعتهتا لوي رولا
 ال لكراةرشدادزا ةعبانملا لاك هعبت نملك م رجال ةاطل او صالخ الاو
 ءايلزالاو ايننالاعميج ا ذلك فىويموالاوهتاىووأ | نم قطمامو بس .ىلء انتر دة يم
 « دوب صرفزا ىسيم قطن إو ىو ىلا عتهثلا نيم ىموف ةيهلالا مكتفسا نم مها ل سوام لك
 نم همالكو قطع رم م ذولا مال سلا هسيلع ى سيمو )4 دويمد تؤتي مدكطنا
 ىسيه ايدي ىطعا امي دق فرشلاو زعلات دج و و تاعاطلا ىف تغلب امل اهنالميسم سيرف
 .مميى سعات ديس فوتابو دهملا قوهو قطالا
 لسيف ىغتملا سفنلا ل اذ_سكم ىلمالا
 مانا 4تان هتافثىاركشزاددركتداب زان
 مهركسننا انمزل تافتابف وهلا نءاسنل لصت ةءاطلاو ةمكسعاو ةةرعلاو
 أي ب00777 بمممممللا



 ل ةهج نمضي ىلا تبدل ا هراولا عنق مز عمل نملذ كلاذ_سكع انه (ىنعلا)

 ةيوينالارومالار ابتعابدر وفي رشلا ثي دما تال عنةنملذوعمط نمزمر وطلا اذهىف
 اذا ذه اطلاوب رسفلاو ةفرمم او للا ىهو ة.ورخالار ومالا ةهنمامأو رهاظلا ثيح نم
 ىوتشم هللاىلا اوبر اهدابد زا ىفاوعمط اذاو رس: لك ىفانت دان زاويلط ذا اول اه اوعتت

 قاذعإ(ىهلا) مرشملئافدوخارادب رخزا هو وخ سفن لاوحردإلا
 ثلةنروءاب دمت ىس أعملا ىفع صرخت الىأرادقملا 1 ذنالثلم:ىئلارسىأ لاو

 ندمازاب ف عورلاب مهن ااكعقساوءايلوالاوعايبنالا مهوذلنر رتثي نيذلا نءالفاغ نكسنالو
 شزاوآزا ارواىذاتخاتثو لاسراي ةفيظو ديماربمود لاس ىذات مك ىو نز
 ىل* يناس ماعلا ىف ةمكسحن ا ىضامتلا ىلا سوم ا ةجو «ز* ىجتر عوج رنا ىلاذسه يلا

 0 وص نماسهل ىشاقلا ةةرعمو قبال بولسالا ىلع ىناملارغتل لوالا ماعلا ةةيطو لمآ

 ع نزتسج ى اتنكبودركدزيدر ه نزار زاب فاسدمو ىرتم حلا «ءالكو
 تدنانماي ءأمماايالئاةومتجو زا اهب :ىلا عج ريوسوملا سرعت (ىعلا)

 يب ىطوكن مثلك ىضان ضي م نكدب درايش ؤيظوان ف ىو دبكل ور كلاب ةغبن
 ةباكشىم ىشافلار وذح ىف فلوق لالالا ءبملولا كلتو (ىنعملا]
 ام فزرم هناا دما, ىناةربنز» ىوُسمْكسر د ىدَحا زرالا بول -الاك الوغى وو

 ةيمتنأ اهجوزانوللةاتعقساال ىوملا: ما (ىناملا) م تاج رثنزنآدرك
 ثاعج ةفورعم اهنوكلو هعتفنو ىشاقلاب ركفلءانلاعمتنأو ىشاقلا

 ىوتثم ىرخأةأ ما ةباكشلاف تكور اهئاذب لت تنإل ىألا

 نم ىذاسقلا | هلعيال تح (ىنعملا)«شيشام ىالب زا دانداب
 !ةكولودب ذي 08



 عرشلاى فتن مكح اوارارسف كعم«يطعا تح ل مسفع تأوىهذا ايهلىشاشلا لاق
 (ىنعلا] دوب و دنصر ددبفل تفوبوك «دوز ثخ انشن شيضات دب[ جوجو ىمفيرشلا
 ىئافلا ةأتالمت دو نالروغلا ىلع همهشلر ذاملاروضحل قوما اهجوزتأ رمل مصخ قا
 سقنردو عسؤارشرد « توربازاركدون» ؛و زال ىم قو دنملا ىف ىغاغلا ناكخوملل
 !اوءارمشلا ف ههجو ريوإو قو دنصا اج راح .عمس ى شالا ناكر (ىدملا) مب نوزفو
 8 ارعرشداجزا تفك ه مامت يه دارس نزء- .تنك جىرشم ةداي لاو صقنلاو
 38 :ىطمنال ْىَد ىاله ات ىدامتار وضح فألف (ىنملا) ممالغ
 ا[! انفك لب أالتماذاانأ نكمل (ىنسملا) « نزوني ششر معلنباسلغم « مك رمال مراد عربمرك كيلو ىء مالغحو ىلا نمي رشلا ع رمل: ايمان رجلا لاقألماك
 لوب مهن انرغلا ةبهل دثع مولعبو هاك نسلاو ةسصحلا ب راشوب هللا !ذهسلغم

 شت انشب ركمىماتنضم نيو ىم ءاطعالا ىف ىتجورزىلعإ
 هرطالن أو ىعاقلاءموفمالكلا اذسه نم (ىضأا) مش خاب ناو لغدندروكداو .
 ىألغدلاىسوملاوه لاند أرك ذو
 |! نسم امم هنكل ءايلا ىممي تاكو لو

 املا لاك(ىنعلا) ب ىتشادلا مرد شش
 ىف ئنيمربعللاّلاذي رجال ضامملا
 ةاولخ تسلا تاهلسا نع ىتبامدعت
 هيعلارامقلا لاذ ب وحسب عفة شلا ءذه (ىنحملا] را دب نمزا تسدوزا سكركذاب» راغ
 يتم دحاو رفع نم نمؤملا غدلبال مال ل !ميله وف ىلاة راما اذهو ين غرخاو رف عم
 (ىنعلا) « دريت ششي زتسنكز رت ه درفت ثكفراع عضيزاو ششزا إو ىونشم
 راس مرج ال نيناحو ر رابتعاب ة سما ساومللاو تسلا تاسهملا نم ادرفثم فراسااراص
 امناول اراين فارون ءاخراهديكو اهركمنءوايندلا ءذاهذبعا ثإو شع نماز رت
 زا «» تهجششوسح نب زاوا تسر ىونث» تاطيشلاو سفثلا عدم نموةعوشتلا
 اةئلاثاهحلاو ةسمحلاس اوما نم فراعلااجنو (ىدملا) يي تهك ؟دركممهتائارو
 ملا علارارسأ كلر وطلاىأ ةلمجلا كلت فرطو*اوو نع لربخاوفظب و ة,ئاملا عمبجو
 لت اوارط ماهرالازراج و لزاتاراشا شناراشا دش و ىوتشم ةرخآلا لاوحاو ىولعلا
 1 ,«مالكى عي لزالاتاراشا ىراعلاتاراشا تناكف (ىنعلا)
 هيوهد تناكذ ىلاعتهلا نم تنأ !عاكب ويغل اورارسالا نم هنمر هملام لكى دف لءدسلم "هال
 ماهوالازواج اع "يم ىلا لسوف رأعلا بال مكه ةرعد مالسلارادىلاوع ديهقاو لوب



 (للس]

 هثركششهج نال ىونثم نوبعلب مهضوخ ىف مهرذم هللا لقةبئرمللصو قح لزقعاو

 تاذرئبلا نع نعاج راخ نكيمواو (ىعملا) ينوردزادرآرنوحارؤسوب «نوردوبنرك

 فبكو هجراخ ىارثبلا فوج نم سوس ىأيف يكف ةريسلاو حولا رابتعابةئسلااياوزلا
 ىلبع ردي البلا ىف ناكن م تالرثبلاج راخ ءارثبلا لخاد نم اظسوبهجارخ ا نم لعن جير
 رابتع اي يكسو ايندللا »له ىف دسجلا ةروصلا ةهج نم فراعلا نا لعف هريغ صالسخا

 تدل تاهملا ف سوبحلا هسيلخت مالم لا ءذهق دس | 1م لف اهجزاخةريسلاوح ورلا
 'تستاهج اهارابتعابارثب ةنسلا اين لا ملاغتاهج نوكسسو ىلاعلا شرعلا ىل!هلهلاصباو

 فراملااذر(ىضملا) هب نكةراجهج ردولدنوح وامس «.تس فخرج ىالابىدراوإط ىع

 هوسجو هر دغوللدراولاب مشو هئمى "لاما درب ىذا دراولاو درار 4 د-عالىذملا كلذلا ىلع
 اذكناعثكر ثي نم دراولا بمس ف سوي امضاكف ةوةلاو جالعاا لع انرثسل !ىوه ىالاول فاك

 هللا لاتابث لاف مسحلاوةروصلارابتعاب اكو لو ءداشرا .الطلا نيني فراعلا

 « هدرز شوا درد لاكس> نا نوبإو ىرم هولد ىفدان مهدراواولسرافةرابسس اجو ىلاعت

 اب رض است دار نم موصالمخ لجال ف يساوبلا(ىاعملا ]يهد ش رسم هشو ءاجزا تسر
 مال ا هيلع فسوبامضاك فيساوبلا ان موكا الابل اول دديو فكسسس ىأ لاكست قاد

 ىو ةيقملارصم اطلس مؤمدحاو لك مس (الكر هز زءو ناطلسراسو نامثك شي نم

 مونلداءانرعل ايغر( ىنعلا) جإ وج بات اياد و وجٍبكهحزاركيدىامولدو
 نيذلازع اكل اىنعي باصس الا باكو املا نورتوا دقراغلا ىكسارثبلا نمءاملاةيلاحل
 ندخرأت معولدانرعلا نكسلو ةرجالاو لاملاو ةعقتلا ءام لجال اكو لالا لجال عياماؤناك
 ةرثكل نيبلاط هللا ىل-هالا ىرجاامو نيلئاتءاقد ءالاو باصصالا ل الوهوةرحالاو ةءفنملا ءام
 « تر نا تابحوتوةواولد « توقرمب زابآص اًرغاهولدإو ىو ءاينالكب امتالا
 اولدر*اذغلاو تملا ل>الةرجالاو ةهفنملا"امىف ىأ «املا ف ةساوغ مهربغ ةيلداو (ىعلا)
 كم كال لاو بالطلل نسور ذسغ»داشراو هشيفناةحو لا بلا ءابسو توةفراعلا

 غةيلداو(ىنعلا] هي دثمروزنيعبساردواواد م دنلبخ رجة باو اهولد
 ةردقلاوةولابح اس ىادئمررو زنيعب أ ىف فراسلاولدوالع الا كلما

 نيب نمؤملا باقوهر في رشلا ثيدسلل ةراسشا هريغ فرصأ نمالعاهفرصنا ذكءرم_غردق نم
 * ىج حرج هج ليحو+> ولدط ىوذُم نيرلاعباصأ نمنيفيصا
 :نوكيأم+ او نزكياملبخاو نوةيامولدملا (ىنلا) يعىحاىا تس" كر

 ا وكر او رش ولالا ةبسانل بالو هلا «بشانه نكل كاةلاوه خرصلاو دابا ادجكليكر
 هيبيلاتمكين ؟نيانم (ينملا) هت دما و دمك ناوفك ه تكشف ىلاشم مر



 لكلا

 هلنكيرلو هويرلو دلو ىأ قامو ذك تانؤ لاملاو :ىنماذهوتأ هةنال لاح
 (ىنعلا) «قرانجردينو ناكدم ٠ قب ردداهيدممنارازهدسإل ىم دحأ اوفك
 فراعلا نام هت ىنسعم دحاو ىفىا ىد ردوخم لحجر فولاةئام فراعلا بعل اهلا
 اوردقامل هب اهمثدار رأوا تاؤوافخلا عيج نالفولا حورلارابتعابودحاو د ملا رابتعأب
 ادح اور هاظلا بسحناكولو بان ىف ةجر د نمو ج رد مهمو سوف ةئامنان 4 يب ولغماؤلكو
 (ةنامودلا مافارازهدص هةنتت تيمرذا تيمرامإو ىونث» ةريثك ةردق 4 نكلو اغيعضو
 نالاناقمارةنتف تيمرذا تيمرام هلوُع هيب ىلاعت هللاباطلل رظلتب 1 (ىتعلا)

 لاكر هلأو !ميظءاركسم بارتلا نم ةئفح ةيمرلا لهب مزهف ىلا عت هه اوه ةغيشملا ىف ىئارلا
 ,د فولا ةثام ةئف> ىف*ايلو الاوعأيننالا لاحأ السهو هيببح ةط -اوو ردق

 بك ةردقلاو :رم_لارابتءاب و ريغص دحاو مسج ةروصلا ف
 سم ىلولا) اوىنلا (ىنلا) «تاهددي انكبءرذنكناهك [ه«داج هرفي رحنا

  لاط سهلا "١و حورلارابتم ايهنكل ادماو ناكو لو م-فارابش
 تدرضآو تم دواخ اع داي ةرذقا كلن تضف اذ اروغنأ ىف« ةرذفاكمبا

 عينيك را تسح ود ديسشروخ نآش بمكنك و
 طنا امل سهلا كف: روضح ىف ةرذةرذ [ضرالاو كلالخألا نوكست هئاعدرمت أمت نخ (ىنلا)
 برخو كتيارادقاب هلعفمامتنالا دخأ دستاذا لولاو ىلا نالع* انما ىأ نيمكسسلا نم
 ناجئب زا نئئاوشا نيه ٠ ثين:دروخ رق ةح هباط ىع كيضرالاو كالنالا

 ا ايل” ىأبظ 0 ىلا

 دن ددح ب نأج 0 ئء 0 3

 نعل فاك لاب رلاح ورلا طاب رو قانو تنأ تنك ن ماي ندباب(ىنعملا) هب تسسشن ىكسشمردا
 تالندبل اةب رقىف ىأ كل ثءىفرصلا دمعت نأر دقت ىتم ىلا لدغ نان ىل امم !ىلا حورلا دوعسأ
 ماعلا ىلادوع سلا نور اطب و مسدد ىف مهحاوإ ورا رارةتسا نم نولأثب*اسلوالاوءايسن الا

 © رخقوجردنا م ناهمىا ه ىث رمال سئربج نارازهىاإ» ىوتلم ىسولالا
 ةةيقللاف مهو رشنلاة روس قءايلوالار“ ينال دارا ف زيئاموج فول ىيهاب(ىدلا)

 اريسملا قوجو ةءاج ىف نحت يسمن« مك بي رغرعساب وهل هب رفثك هل نوي »ل #يئاربك
 نارازهىاإو ىم مه نوئعطبف مهاثم مان ومطر وضانأا مولعيال .ءالملالاحا بهو

 ولأ اب و(ىنملا) ب سيلب وسي رفعز اهنا طلغىاو سيئكرد تاي همك



 مم

 قنا نف نودودرم م1 نوليعد و مسيف نوتعطي مهع قاما ةف ةغلدابعلا نمريثكى أ اين حلا
 وتتم مهرس نع مسهلفغل طلغلافسيلاءالاو تي رافعلا تمرافاملا كاتوالعو لسا
 هلا مايو (ينلا) يي ناكدنارب ووتزارتاسل رم « تاكمرد قاكمالءا« دعو
 5 داتاكمالدرصس ثنو كاكا فرهاقلا بست تناعأ

 . دل اما داارلسياو هم امد بارغ تدلل
 ادقيرس ه مكتب ناتمذغ نمارسك »ىع مدالدومسلا نءربكستساو ىف ىذفاك
 مدخاانأ ْىث "الم دال دوصملاب سعأ يح تاطبشلالاتنأب(ىدملا) 6 كني دنوح بغا نم
 22 لع يشوررسلا باش هللا ارجل
 خاكلا ساكو ركسشسار وأ سإ لبا الااو دصست مدل اودصما

 6 ه لام وكينار متروس تسين و ىم لاق
 لئيع مما ةروصىه سيل نكمل ةروصاهل تاقوإو سيلبا اب
 نالاعيجاذكهر فال اجو ريإ_هردتو لالسلارووةعشمش اهفىرتا
 ترضحر دوا ننال ومداز» ءاشئستح يشوه ةماانإو ةريصبلا لها ىلع خرب مهللاعو
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 نبا (ىنلا) «نيطتشم كب رددبق تزور
 دهام ىأ كلنذنام سمتضبن قاعأب ناعوت منام ناطلااروش- ىفناطالا
 ىوتثم نان الاةروصتقة جرد: تاقولخما عسبج ى رو نيطلا ويم قولخلا ىف هللالاجج
 هل ىكعيلولو (ىنلعملا) هدو شماغ مدن اجا, نامليل و دوشكب ل عب ىف نكف مهإل

 هللاىلاز_هواذاناسن الا نات توكسسعس اسخن حو رعمح ورا ن كيو نكمل ثححي .ةفش تف

 بوبا هي حورلا نان نيلمكتلا نمل سيلتالا ا همهفيالء وب رارس' .الاه تانك
 د[ قو ىونشم مهحاضا ىلا نونظبىاخناو ةئسؤئم هنلابحاساانأ ضعب لاقا هلو قيفحلا
 نآ (ىنسعلا) ا) « تايجز ترو < سب تنعم همه نبا .٠ تديفخ س نكش رطاخرد

 اعيمج هسفن ف انالا دوجولاو لكش م هنع ثعفلاو ادئازرمدلا اذه « فن ىلاقو رمل ال

 اق رو سف ىم ةروص سالب لاقونو ىنعمو#لبةرو
 ىذا نأ ةروصل ادباابو (ىنعملا) « نكرا دسار هتف

 الكب يسب ةروصأ ! نم الولم ا تاعج اذذك ةروص ىه لب ةرو هد سبل
 ءايننالا ةلفغلا مزن يمس انلا ظقومواناظمي ةلغلا موف ممانلا ماي ةمكمخاو
 ا (ىنما) «مافسز ادناه تمانستتاو و مالكزا ناهرمتمالكنآ ف ىودم
 7 ني سس ص سس سس سس ير ل ا سي يي ل ب سل ع لا



 0 8ع
 بولقل ا ئئ مطتهط ار نيالا ىلاعنهق ١لاكةعمدلا نالخالاو 'لركشلا

 ءاودشعلاو اممم تنك هللا مالكب ترئأتاذالوشب هام اغسلا نم لسن ةسماقسلا كاتو
  ض صوهو عبدج نيل ارسكم ماقسلاو درغم نيسلا تض هماسةس نا ىلسع ضا سعال عميمفل
 (ينعلا) هي تستح اره ترسح شا اهحتر و تسنعص ناجع ماغس سد وف ىوتثم قشعلا
 ةتممو صا مالا نمادغ هيىلتنإ .ةمسا| حور شعلا ضمنا عا ادكمالا ناك اذا

 او وشي ناب نب زدوغ تسدنوتكا !نثىاوإ ىو ثبروضملاو ةحارلا ةرسح ىسهلالا قشعلا
 نانافحورلاءذله نمليديلسغا نآلاتنأندبإ (ىملا) هب وحي فا نازج نوت ىغرو
 |وضتالو ىسولالاقشعلا ةسئر لصفال هللا ىوسأم ارت لادا ةيناسغتلا ضارمالا ىل تبع
 لسا ىع حورلا ءذهريغ ب اطاحورلا ءذله نمالي دي فت ناو ىمهل الا باتعلا نم
 مالكا لسام (ىنملا] ف تخادكىهمنوج ديشروخ تازاوا« تخازمجئارو'كينهسنآ
 نمءايح باذن اطال |نبا كاذو هسبلا نسجت ءاعارن اطلس نبا كلاذاتاطلساا لاذ
 فاسو أن مفلتنةبدحالا برق ها ؟الءاانهررمتلا نا وذكس ملا
 هوغدشا.نا ءز ا دكن آف كوت ب ل. هلم تعمتراو ءرمشبل !قالخاو
 لئراسوةوقو اومن ق اشعل ناب وذإإ ييبا) يهل هب ةرءزاتض زا دكرذلا موبمح
 دادزااموءهناق ىشاعلا لاح لم ربت لا يمهل لاحأ دكهو هحولارو مهام وذ ىف رمغلا

 هات و ديما ديراداودتاروعتر هجوو 3 ى-ولالاٍبرملا يف ةوقدادزاه دوا

 نانولعي و جالمل !نولمأي مهلأت نمىغرملا# ج (ىهلاإا د بنكتوزفا مكروجخر زا
 قدعلا ضمه ىلاواءج 1لوةيو نينالاو*اكبلا لعب ى شعل اب ضب رملا اذله نكس ةميتغ ةمعلا

 فاكلارسكم مك ظذل نا ىلم ذكصلا ن
 نيز ٠ ىتب مثمديدنمسنازارتشرخ ل ىوثم 1 ,رعلا
 ثمسلا اذه نم نسحارأإ (ىنعلا) مقص دشاتةوخ
 ضرما اذه س فلا نوكيا الو يدا ةايمل يبس فاسور

 المال ينذلااذه مفلس أ دركبالل/ /ىنعلا ) 6 ىقءاعس مدن .ثبسن اهلاس
 بؤالا عبج نمو هسيقؤا 0000 جك :ناكتولو قدعلا
 8 ,:ل اول سئ ها ءابربكسل ةبسنلاب ابنذ قشملا ةيهستو
 دما وشم ىنولالا لاما ةدسه اشم



 م ديدج ابرق هظحرههشزنمو ديرب سالب ب
 نكس ةدسحاو:يمدك ال هناك هسأر مطق نملك اطا لا ناطل#ا نبا لاقو (ىئدعملا]
 مريسقف نمط ىرتلم هتف تقولك كالاءاناىا ديدج نايرق ةظا لكن اطاسللالا
 نماريتف[!ثنكولو (ىدملا) مي مرسدراد فلخرس نارازهدس م متمرسزار ز زا
 نكن تاطا لا بح ىف هفرسا لام سيل ىأ مشنحبو ىنغ سأرلا هج نمانأ ن كسل بهذقلا
 اسأردبح ف تيدخنا ىأ افلخ سر فولاةثام لسع ىسأر تالهبح ىف هلذبا رياك مأر
 ةيئاسغتلاو ةينامسحلاوحو كرتدعب ةيناحو رلارارسالا نم فولأ هضوعتيطعأ
 تاردقأال (ىنعلا) كحاب ناوتن ثءرسوكياب ه كات ناوتت ىشعرداودايإ» ىوشم
 نكعالسأربو الر امسح سيلو امور وشمل اريغست ال نياجرب ىف بهذأ

 اروسكر هاو ىوتشم ةددعتم سور ليدح اوس أرب لصصع ال شامل ادام نال
 ايلاف ءذهق هادحأ لك (ينملا) © تسرداننترسواي كارازهاب ٠ تسرسلب وابوددوخا
 اناشع سانل اةلح تناك رسب ولو ىسملإلا وحلا يلا لوصولا اهب رسم ءالو نسأر زو نالحر
 اذا اشمل !نالز امل ص رصفم بكمل لقؤابب|رغو ردات سأر و رفولاهندبلاو
 اهماكنم ب بس نب زوو يرش ايناسو رادو ودم ك21هقل مهلدبأ قشملا ىف مهدوجو اونذا
 تاتوالا تراس بدلا اذه نمز(ىنعملا) جيركو اكن هنبا ته د دم لكدش
 اذهلو تاكمالنمةراراهبلا لصترحا سفن لك تقول | ذه نكل ارد هةصسن واردم
 ندعم ىوشم اهكرتةدو رب ىلا اول بوو تاكم" .ايناللا نعاودسح ق اشعل
 ىفةرارملاندممنال(ىدلا] تاخد لي شرارشزاخز وحسنه ه ناكتالردلا تيمرك
 ةبسنلا.ناربالا فئشالاهررسش م ناخد تاكسال ىف ىه ىلا ةرا اررخلا نم عبسلا نارعتلاو ناكمال

 زان

 أنما كلر ونا

 طارصلاةرطنة سأر لدم يتلاعب
 اذهو ىرانئنطمال روية مظع ىتح لاس عرسا ىلعر و رملاب نكن مزماي ةلئاغا جلع بو هنملا

 شق ااز» ى م ىرانءافطلا الر ؤناف صؤماب زجوهءو في رشلا ثيدملانءممالكلا
 نم قشعلاراننم ساب (ىندلا) ب طنمو فرفض زوددوشحمه قص ىازونيزا قشاع

 «ملتع ى انا سرذكم شبوك ف ىم ةأفطمو ةغيعضرانلا بوكس روك ذل هجولا ذل»
 : ءؤالرانلا لون( ىندملا) ميمسشن ؟هرضوراؤازا رو

 سا ىرم )04( 



 | ىم اهرارشللع برضيالو راتلا ا يلع برضتالىت- ىناثلارطشلا ىف لاق اذاسماو
 اذان (ىنعلا) يداسكمراد نم هحيره» درك هوو و دأب رمش نكر ذك تذ .شدوك »
 لكي رلاك نه ءرسستبهذ ناو مرسم مب لاكن كك ةل-ا4 لوغت ةثملا ىلا نمل بهذ
 ىتفاطل تدشا نع تشرمانان كروي ب بت ىتقاطلو ىتب زتاناداك نوكيهكسمأام

 (ىنعمللا) م نيس ىاهتيالو وثماىتب نم ه نيج هشوش نم ىمرخ بحاصوت هك 9 ىم
 ثنأولماك لا :الثاح الا نمظطماناوردس بح اصثنأ نمؤمايذنال

 6 نيسلا تابالو لم تنأو مصلاك خ1 رق( ف وف هذ اراث ؟ن رم انأو ىملاالا لل ارو
 ايهلا اروي ن مولا ف نالئثالثلبلا ةبسنلامانأ اذ يك يمال نم سلات اجالول ةبسفلا مصل تا
 فصر نيج هشو نا ىلو مام | نمبيلوأ مايقملا بح اضوتوملا ماقم ةثلساو ةنللا يف سلا
 ارئارم قارن صفو نان مهو م ردا لت هوو يم ةلبنلا طقتلم ينعج ىبكرخأ
 نمزملا نم ةناغسراشر أ ناثااو اب يحطتا (ىدملا) يك نامايز
 شرم تفر ى م لام ةسماا ىلا عجرمترانلاوةذلا ىلع بلاغ نموا نال نول !نم

 نارمجب هذ (ىسعلا) «تفاتر,نابودينازر- سب ربص ٠ تفاين تدرفارهراج
 خو رلاوقارحالا دن از ربصلاو ل اسولا هلي لو ىنهتاىأ ةضرف جالءالد مو ناطاسلا
 هدب هررخ رار هعهدسيسرات « د بشك ىنانانك ناهد ودم ى م هبلعاهل ةثاطال
 تاضاي رلال مق ىلع ربصىأ اذهبصسو نات_الاعلفدباكةدمناطالادلو و (ىهلا)
 تاضايرااباحوت ياهلا ىلالسو هرمسو درس ةلاود هةلل لسير هوك ةلاسر ا تنالا ءالم بصمو

 قومهم ذر ٠ تةغرددشو زا قوثعمتروسإ» ى م سفتلاتاذسعس حا
 نبانمتفنخا وشمل !ةروسدعب ةبترملاهذهىلاناطلسلا نبال وامل (ىنمأا) يي تف
 4 ترمظى أ ءةو شعم ىنعج جودزاو ىولعلا لا ءلا ىلا بهذوه مدس نم دعب مرجال ناطاسل ا
 سأر اولا :ةيغملا باصصا نان كل اسنا لاما ذهو اهن اسرأو سفالا نماجت وكل هتدعاشم
 دسحلااهفوحو نآيسسفلا اهردسر بذكل ا اهمئاساو دس لا! وفوب هلا (ميموريكسلا سفنلا

 دقااو



 ىلا ةذقلاو ةهيحلاو ركسملا !ملةورزم الا لوط اهلجرو ناحل اهديو تارت !اهطب ودقحلاو
 | لم لّديةباسا نكمل شاملا لمع نم ديضتسب هيف لغم الداطبشل كلب سثءئالاهل اجلال
 قالا 0-00 3 :تنولا الاذدامملا لفعب تاضايرلابشاسعملا
 .1آنمالا نوذبالو لام عفن ال وي ىلاعت هللا كلانس لاما ذكمو هما
 « ترتثو+ شاق ىذا تسر شورعشزرك شدا ثغاكسس إو ىوتشم
 انوسهسابلناك ول ىأرتشو رم ثق وشعملا شايل نا ضرفول ناطالا نبا لاقو (ى-.1)
 ىوتثم نسحأ با.جالب هر لاكىأ هقانتعا شام فةلاوس بلا كايدارآ ءالاثاقو

 | تيرعانأ مرج ال( ىن-اا) م لاصولا تاب امرد ميزرخ ىث ه لابد ايرعمدش نمط
 .ل ب اجت اعل !بناج نم عفراأكمنال لابخلا ن ءىرعوهو ند بلا نم

 ةلوقم ىأ لوشلا ىلا ةبر_فمانه ىلا تح ابملاهذج (ىدملا) يتستةخ خي نس هنيز دي آهجرعا
 | ىلا لوسولا ىأ اذهدمد و ىلامت ملا ىلا لوسوال الي مست ءانلقامو اهرعبهت ىلع تاز دال
 ةلولحح مسملا ىلا توب ونا همهذل هنعربعولو ه:هريبعتلا نكمالءاخنلل يوسف ءىنأي املك هلا
 ددركسةوراكس تسع و رازه دس ىئوكب روبقركت وو ىم اريبك نول كاذ نشا ىفاعق
 لاكش الا رح لص< انو راك الب قيل فو ةلام يعش ناو تل ناو (ىنعلا) مراكش
 ناك الح ىف تعس ام وذ ىلا هل ةضوشم نا فتدها ىلا( لو سولا دعب ةمماولا تالاك شالا نال
 هد وهنجيوج بك م تنازا دعب عدوي ن زو بساعسإابز دبنإلك مهين دئةالالةرالوة كيس
 ىلا هعشنر :ريسنوكي ىرهاظلا مءلابىأىرهاظلا ممل امهبدارأرجسسسلاو سرفلا (ينملا)
 ىره اللا لهلابريسلا لاما ذكرصصلا ىلا لصي تح جرملاو سرذلاينكميملا ىف مسلا ناذرصلا
 ذل كسح ج رسلاو سرغال مذنالو ب اللا ىف ةيوسأ»ةنيغسر بكر م نركير هلا تا سواذاف
 لاا لول الا هنرمانلا لب اقلاور ملا عفتني با ار صا هلو هود عب هظنانلا لساولا

 (ىنملا) «تسريهرارنا بردت[ صاغ ٠ ثسرتب اكدر ربك
 .اذك ليل ةريغالرجأ نيب وفلل نال ب باه لا نكم الرثبأ سد

 .مزلقو ديحو دلارحج ىل نيل اولا لسوببكم مننا ىلا لوسولا دة 3
 اذه (ىءلا) ع دوب ان ارنايرحج © دوبي, وج بكم ىثومج نال ىع ةقيفطلا
 مهملي و نوحالا امهر رجال نيب وسملالعي وبك م :-ةببرطقا باصصالتوكسلا
 ثلا نماوغرفاذ واو مييداسيو مهنملالبهقا نكي انوكرهاظلا ىاو دصقولو توكسلا
 نماي (ىنملا) « ةزىرس تكن شع ىاهرعت ٠ دنكيمتلرلد كىثومخر هو ىع ل دل او
 تركسلكو ةركسنالا .يطعب ةسغيقملا بايرأ ن ءرهاظلا توكسلا لامللا نم 4ةسمحال



 ((زهل]

 تهحجب د مرجال شعل ثارعن كلا تذأ أى برشب بناجلا لاذ ىف هبسالولم كامدع

 ليقلا رار نوفرسباذهلو لاحلا اذهنم مملرب الرهان ردأ نكلو اهعاممل
 © تاك ششوكب  ديوكى مهوا ٠ تسارج شءاخب حي نوكى مهن اظ ىم لاغلاو

 بها لوغتانك اس وللا برن ما دحاوتب ًاراذا لامحلا ن
 مدشركءرضز نمط ى+ ةنذا نبأ بما 0

 ةلساولاةرعنلاو كلا لا لوشيو ١ ركدنف هرعس نيزداشوك بت « ربخ فوا
 لج نموا ذه نم هلرما الل فاعلا اا وس نم ترس بناجلا الاذومقذالا

 اذك مسأ ةرعنلا كانتاوسأ نمهتيرسفاك ىدميوسس عامسل انوعر سم تارامتلا تاوسأ
 بابرأ مهو عاملا نيعرسم ناشوك زينو م دوكي مساج وس نمتغبقملا باب رأ عميج

 باوخردىينآ » ىملاةرغالة قلل بابرالترمتل عام صاستخا»
 عيمبو وتلا توضيب ىذا لاذر (ىناا) ب دنكيمنيفلنوثحينارازهدص ه ديزجمرمن
 تسناءوخ .يبوا ىولهبمتسش: نياإط ىم نيقلتو ملعتو تح فولأ ةئام لعشي
 تر مفو هئيقلُ ءرمخالب ددق مولا !لووه ىذا لاق دئعاذم (ىنعلا) رشوروشناز ركو
 0 2 6 عمد

 ماك مالو ثك اس سب لا ف سويف صتاىالاو(ىنلا] « تابت مان ترابعرداروا لاح ه

 نآتهودرهود نيزتسينإل ىء لاقبل ما ةرابعلا ىف فاس يلوليلغلا) الئأو رداومف

 سيل مسا ةرايعلا يف 4 سبا ىذلاو (ىنعملا) يبدازا تسنو ريشكن با جرش « بهتلاوب
 هؤاشفاوه حرش ماك تموبشسك اس بهل دئازوه لس نيووك نمل ني نصلا

 ,داليل « دورو فر كل كردمآل امنيا لي ىع هناس نم[ غرذا فهل

 ههجو الاكب كراكو لو هنلا ىلا لولا ليم قررك ذملاو (ىعملا) جدو.
 0 فا هئيفالأ :

 شارف ب .اسنيكحبوك تاكردارب





 (ةذف]

 قوقسشم ا ةكوصلاراثلاك ثراه ءروض- ىفو تر انة ارا او طئامملاوةسرعلا

 ىمدبمد ه بابقومحهرا شيب ءرذمرذإ ىم ههحوؤتحشناو !مملايرهاظل !اهلخادا
 عوةثاما-ةنافن بابقلاكءروشح ىف ثارذماتراسو (ىعلا) .عي باب تن نوكد صدرك

 ةراشاعبةر ثاماركأا عاوأ هيف ترهل ةيالولا ىلا سو هللا لذق ىف رغتسا نمدال باب عف
 ٠ عام ىهاكى د نز رركبطإو ىع هتواشتم ةينامورلا تاماةملانا ىلا

 اربةراث هلناكب املا اع اه ثرار وير اتوا ذ اندل اكبابلاو (ينعلا) «عامءاكرىدش

 اهيبقنوا وليت ده اثر *اي شالا يأ اة ىلءاس معلم ا ةبترم ىلا غلب ىأ اهاسوال < ةراثو

 :شيو » ديدفوهنهكس خرجا هرظنردط ىم ىرهاظلارصبلاب
 سفن لك ىلمشيع ماذت كسلا ديدفو مدغلا دئاز لمع ارطنب لفل ناك لو(ىن.ال) هيديدجا

 ينلخ ىف مكتا ىلاعت ةىعمهلروظو تادوجوملا دحر ب ىفا لو هنوكسل دي د يناثلا

 هدر ش + ثج نين كش ىبادغزا ه دبجزا تسراو هكشوم ابي زور ىم ديد
 دسم ا نستف !جلاالةغب رشل اةينانالا حورلاةديمللا فاسوالا هال فوصوملاو (ىنللا)

 الب ىلاسعت هللا !نماسوللصر ةبنا#فنلاو ةيناميلتإفاسوالا نم تحض يأ تاغاإ .رلا بيسي

 بيغنارازكد إل رث» تابيغلا هدهاكترساذك كش
 ارثام لكو هماذق هان بيع فولأ ةثام (ىنعملا) .نامرعم

 - رداراهجن [ ل ىم ايلو راسءال طسوالا الا ل اري ءاياوالاو

 .آلا لاوح أ نم بتكالأ .ارئكمىان(ىمكل] ب دوشكريت[ث رو سردارمش

 ديدح ويلا كرم ميف طم لن ءاتنتكن اذه نم لذه ىف تاكد ذا ىف ىلع هنرو هنيه

 ارابغنمو (ىعلا) يب مسن رد ىزيزم لوا تقاي ء راش كابكسراب ةزاؤ ىم

 !ىلابوسنملا لكلا هنيعل طسوالا الا اذه رولا ناطلاا كلاذ يكرم

 5 'ةهحدلىفو راكلاك هنب ور ثناكن١ابشالا قئافحدها هللا ةءاثع ٠ ليظرا دمع

 ىلاعت ةوثىل مال اهباءري زعىلابو-:1 بكرلاو راغار ابق لاخلا اذه نانىنعت

 |ريدفئثلك ىلف هللانأ ل_هألاقهلنيب تالا حلا هوك تاهزشنن فيك ماظعلا ىاراظن

 (ينعلا) كدي صنم هرعف شو زجو زج « دبشكيم نما درازاك ين ربإل ىو

 ىونمملادرولا ناس و ةشورلا ذه ىلعو ةبئاسفتلار ةينامسملا نماجغ طسوالاخنالا كاذو

اسنالاحورلا بح اسمل حدءاذهو هرم نمل ههئزط قدانو لاق هوجو الب بص»
 ةيت

 أ ىوتم ةيهلالا تايللا .ضوحو رتباطوهلءاالىذلاناسحالا ىلإ لصو هدوجونان

 انس (ىمملا] «تسمرخ ديو رزةءزك ىشلك ه تسمدالبدب و روي زك ىنشاكا 2

 نات نكملو ءياءأرطإ فب رفا نانءامنال دحاو رمثنهلابلا لقب عشبفب ريتك درو و

 مجدا و ديديدش

 درو



 نكت 4
 | بوسللا ملال :نمس لو 'زوزسلا

 يناس اءدسو ثابت انساك نار ونامت
 (ماىمهرولا ناعس لاذ نمدانثأبرا ةقابئح انا
 1راوردعتك عا هةضدل هوما رهو

 0 ع
 [ئنمعلا] :جانتزو كارب ثدبا: ىزوشلا»

 ةكذاا مزال ثفولا كلا ذاجزم يرض ا
 رفعوا هاذعو دنلا / نضع وذل! ةدتساو اسر(

 يي هكركل ىذك اهدزلا دون زاغإللا
 (ثاتا 51 يارد سعاو سأر الو ثا ناكؤانا بث ترسل ن الا
: 0 0 
 0 2م 8 1

 الكت نانا ةفحأ را :1نسولزا عت !نابنئاتبارافآو ( خروتذ
 . ةيمأ إلا ةد دبر ةكبدأ عالازد جمال ترك( 1 تهان وموسم زا
 د نكزأي ه«ارهأ+ناززوص كازاباز مانو ىرتك ٠ ةكبشلا|

 (رانلا ىف ةغتنالالن سرح الزنا ى أحلا نساوقكب لا قررخأ ديشرابف اذكرمالاناك |
 ملاذا ةكبنشلا نرخ لعز دسغتالاا نال اننغةقتردغلا ثيل اذهل ديد جاوأ متو 1



 ةبدولا ةيحلل ا ةرسروتهللا كّرمأا.بجوملع ء لد« نأب ىرهاظلالدعلا باج قرمغ
 7 .قيودوكر سمع هاد كرنىاى تبت نشاعوتنوج 9 'ىوتشم لانا ذسةاو هنلا نم قوشنأ

 نك وارايند# كرمال هانشاعتنلل كلنا ال رخل ئاسان:أننماي (ىجملا) ياذسكراذ |[
 ينحل ارارسال ارهظمو ةقب رطل |لاوحالاثبم ةمكدملاو ةءاركشلاو منلاو ةفرعملاو لعاب
 | رم ىذلا نمربخلا سبل دسمان بك ىنمعملا ف ثنان كلالاحسيلرك ذامناك اذا نكملا
 دمعمىا ادست[تسرتغ شكو دوز د شاي كراشنكارموك ف ىوتم لبا ادبك
 تالرقاارثأو سكم اد سلا لاذرذخأبالىأامالكه سفن نمزخأب ىتمربطلاو (يسعملا)
 نكيإلا ذ!ءرمغل دسشرملا لاحا دكرب_غلا سكمتو ذادصلاو مالكملا نم هربخالدءاج ل ب مما

 هج م تسب ركيد سس كع هك ناسئازرتتغك » ىرتنم ل,حاةباثم وهذ هلابتاذ
 اءالك ثا ذلة ءاي (ىنملا) يك ثسبن سكم معز ٍبااوحإ
 ىوتنم كلام كلنا ال تدلو لرب سكعريف ثبسبل كلاوج |
 ءاذهايو (يعما) ماو م مشخو ءدارتئداش .:تاركيدا
 هنآ ) ىوشم دئات» دحاوةداوأ اونار ِءااكيضْخو اا ءان ىأهداوةلار ورس مريغلا سك
 نارملا هاذا (ينلا) مبدردو رج تيكن ادراد دمك 5 هجرخآف عشا ارتارع
 /ناودلا لاذ ىطعب ناب لءفئثىأ ممالارخ ؟فيعشلا اذ

 موظوظح لحال امل نان يا لاملا بارو لاقل اوه ناوعلاو
 هعئاوبسح ىدرك انآ ده «هعمال لاي سكم كانط ىو
 راطلالاوحأو ةماركلاو فثكللا لود: ىأربشلا نم عمال لايشليف
 !ىلى هن كناح نكست /لاومالا٠د-هنوكملو
 2 اول: رك لنف ةلرغذملا لأوح الا نا ينبح

 ىفالري_نوكي رشلاحنم كمالك نوكيىتح (ىعلا) م دوبوتلو ربام رتب ه دويرف

0 
 وتمر ملح نم بيصن الا مهلا مرج |حانرعا ديصلسم مهدلا (ىذملا)
 اىزابلا (ينممملا م راسلبك ماررخ شاش مجال راسهركز ادوذيدزآدي تاي

 ذلك اروذ ه«رالج زاب مط هناطا مرجالم در م اترك را هكلاو لبجلا نمد هلا يأن
 هيمو زكى طام طك اب انما أرهظم توكي لاح لك ىلء ب .ىب يذلا لام

 ىنولالا هولا نم نكي قطنم (ىعملا) «تسابهردراوهردوك اخوسح# م تعاود
 مالكل اىنعب ء|ب ولاوءاو هل ا يف بارتلا ىلا نوسفملا لم نطْتلاا كلاذو هذ 7

 ىذا



 لكل

 طرهجاوخدياسغرك ال ىوثمةرخآلا ىلا + بهذي باوت4 سيلو لوزير ابغلاكهبف عفنالىذلا
 اذه د._اريبكا ىؤرولو (ىتسعلا) يي طخ دنج ناوخر غااولواز «٠ طاغمدنبا
 ذااو روس لون ءأرفا ه:عصو موةرملاثيبل اىندم تابت الفأط خل ا ىلء هو اطا غ سفنلا
 3 ا (ىوءاذا مضلاو) ىهو اطخ مك

 هلع متسضصامو هب مكمأ هذ ىوغامو هتدابعو هللا ةءاطر:خااق (ىوغامو مكيحاسص
 نيدفلا مخ ىسهت'(ىحويمجوالاوهنا)ادبأ هفنىوه. نه ماكي ان

 (ىغلا)  ىوثحا ىسونالاو هنا «ىزه نع دق طنباماك انو ىم لوثيو ريشي اذهلو
 ىو ىو: فتوبالاوه نا همالكو ىوه نع قطنام ل وهل ءهّها ىلا د تاثر ار هظر تح
 هناالدحااب(ىعلا) «سايقو ىرهءداردايمسج# سايوجو زا ثنين نوجادحا إو
 ههلاىنااولصب ىتح مولسو اسسايقواير رت ةبن امس نيب وتملا طعا ساب ىحولا نمثل نكي

 أرك ىوتثم. ةبناقتلا قهقو نا قثالن كلو بر ورش سايقلاو ىرضلاب لمعلا ناكولو
 ةرورضلان مو(ىنعملا) «لاسو ةبعكرد تين كر رش كم لال كرادو هرم ته تروربخ
 نطاقلا نسعي هيلامررطشاامالا ىلاعق فوكو لعالال_ةخل ةذبملا نوكيا
 صوسألا اذ_هىفن كل هدادعتسا مديل ةَيظنَت سل لاوحالا تناك لو ةنامسملا ف
 ةيعكل اروضح ىف نركب الىرخلا ناك وكم الاصول ةيْهك ىف ىرمتلا نال مزالسايشلاو
 ىرضلا مدع كالا مزاللة ل ءرلايلاو لم نورتجال ةغيتملا باب رآ نان
 هىدهتاداهتجاوىرق ىو ىع "اعلن اجره ايهم !١ اوالاو'ايدنالالاوحآلا
 ةعدبلا مف نم لكىرتالبىدولاتاداهتجا (ىنحملا) يىوهزا دربك ثبب تء ديكر ه
 يدشكش تغ[تسناولس# م دثكودا بدرب ش الدو مهل ىم هءاو+و ىوهل ا نع
 ىتحناهلسوهسيلعدتوملا كلاذو هل وءاوهالداع مود لثمهيهذت مال اةيقاع (ىعلا)
 :اثلارطك اىفو لإ اولا ىدعفاكلامش لوالارط كلا ف دشكسف هنخغ لمع ءارهلا

 فكر هرب ويصه ٠ لوذخ لاحت سدابارداع و 37 ءانمحلا عفا لمحلا ىنعمب فاكلا
 لمة ءاطرلاو ة بهل !ىو دوه سياولوذخ لاسحدام عوقل ءاوهلا (ىنسمأ !) ملوك ا درع

 هماب و هلك !لجال يه نكسل ةرهاط ىزرقلا «ةباعرتناكو لو لوك الا لجرلا ديه ىزوتلا
 لوكالا (ىنمملا) مي راو باصق شد كبان درب « راكره دان 00
 هعيذي قسح هيه ذب لوك الا لاذ نكسر دةلا ىلاعدلولا شم هردس ىلء ىزوفلا لولو
 ىنعملا) يدوب رابغادنت ادني وخراب ه دوب راكد سازدابتآ ارداإل ىم باصقلاك



7 
 كم

 تكتب ناشورخ « نيتسوبك دينادركبدوجإل ىوتشم هياوكلاهأ ذاررش ميلعرا سف
 ةدح مهدرهطا» مأبمللاناالىأ هتورفرو ءاوهلادل اذا |( ىنعملا) ينير علا سشبنتآ
 مدايتسه قس ب كن كشداردابو ىمةصخلاو مهلاكءاهمنيرقلا شب ءاوولاناكنادانعو
 اهم ءاوهلا نا كلر هطو تلعاذان (ىئسعملا) داع رسم »وا داحس دب تك ناز 5-5
 ثاهسهناتدانعل ارريكلا كرا اذه لبةو ناكل ءامجال اربكسل اودانعل ا ةشتق ىوهرسسك ان دعت
 تسدزادنكرب « ليخربكربى اكد, ىداددوعإو وشم ةعطقةملغ ارسكشمداغ موقك
 أرك دالا نو دئاز من .!.موقاب مهل لاقو مالسلا هيلع دوه مهصفن (ىنعلا) «ليذ نيانان
 لاا ذه الرلناو ريكلاب نول ممسقنأب نوبه او

 قوثم قانتعالاو ةققلولا مكعم ]فموي نم مك قاغنلا : املا (يلا] 4 !ىزوردتم
 ىف وه (ىتسمملا) م«تسدداب درارج[لجانرح « تستساردرخلاعاي رسب واط
 نوكيؤ مق انتعاديعفرب ءاوولا لالا ى أي ركل مم اوأ نم جرذح الق دا صل املا عمدرم
 نيآسفئرد « ,نهدردلا اراب قلتم الهلا ببس ةحارلاوةايأساببس
 ىنعم نان[ سمن لكى ءاوهل او مغلا ىف"ارهلاروبقتلرو لرطتا, ىنعلا) هب رخو كرد داور
 تادديءامرفوح وح « دوبنعاوزا جادو ىوتم ةفاطالاورفااوركنلابثآ
 هللاتاا ل نكل هنمامهلررشأل اوك اوستن ابوك ناَتسالاو قلحلا(ىعلا) هي دتفرد
 ةرذددركء وك 9 ىوتشم امجوراملأ اهطعير تانسالا طقسي لاما ىف ءاوولا مي ىلاعت
 رجالا هبت توكتتاوهلا نمةرذ (ىنعلا) مينيلعو ر از سدرادتاددرد ٠ ليقثوداب
 ناجدو ٠ ثشذكى نءاكتسدابنامسهناط وتم البلع لعبت ولو نسلاعمسو
 عرزج ورناكذ نءالاببهذءارهءاوولاادهر(ىملا) تشك ل رموا تشكو تدك
 تدق( مشخ فو « صوتسدددركبكس كسن [تسدإو ىوم عر زثومو الالدو
 ا دحاو ديربي وةشاشدلاو رورمدلاب سوديدحاولا كاذو (ىنممملا) «سويددرك م
 | ضاأ يمال رئاسرو ىساا عمجو ىف عقو ىذللا د ذو (ى*لا) يي تاعتسمىا اردايننارعباك | «ناجزرادرارب برايو براي إو ىوتشم هلم رضإ سوي لاك ديلا لع الا ذبضغلا تقرو

 نزا ٠ وردايزيزئدبز ئاغناهدىاؤإ ىع هتمىغوءاوهلا !ذاهىنع بهذا تاعتسماب الئاقهلا ىلاع رضتي ورتب ىأ برايو براي لوغب أي حورلاو بلقلا نم هعجر
 1ذ_هنعالفاغ ثتكعسجولا اذه عوةوربةمفاب (ىنعملا) يوشرافغتساردنادند
 عضاونلةوج م ارفغ سم نكح ه ذاك هر لعت )كنا ضع عفنوب ,ىذلا“اوولا
 ماج ىع نسال غسبأ ةذالا بسم ناك لو ولم: او عشاوتلا ىنسعمي ناديدنبثا ىلع
 متت للا



 (ةنفلا
 عيجولا اذنه عئاولان(ىنعملا) يي دتكناوخ هللادردارئاركشم هدنك ناراب اهكمداشنظ-
 ةهب تيل ةلاحلاهذهو عومالا اهرطمعةواسما !ةديد_ثهتبعو ءاكبلا لعشر لالاو
 امى ىلاعت قالا ع رضتيف للملاو عجول ربكستلاو ركسم ارك ذي ىلا عت هللا نال
 9 ,ىرتثم :دشلا قا ىلافرعتلا سانا

 اطوال كولا لجرلا مانا مدت ليتل لا نركشسأب د (ىعلا) «دردزو ١ يذي
 مرزك ريخمخك « رشواشزا مكبيدي وكدانإل ىم عمجولاو لالا نم هللاهسو لبقا نألا
 كام ناساب لاوهوم اكل لوي كلعرضت لاتمايهتاناال 3 ا

 1 اع
 نير فاكسلاو م-هحاو رأ ضب دئع ةحار

 (ىعلا) دوه ءاشزلفاعوتوس نم « 0 700
 قايلسرك طك لفخا ا 1 | ىتمو سمآبث فورومأ ا

 1 0 «اوهلا 2 كيسا متتاو نيعفوتش راو 5
 هلا تطاول هيلع ٌكءلطأو ىل! هز هئئارسس 0 بيو كهكت ابقانأ نكل ءاغ
 ةاوتدو> كيل ىم ىلعهثيا عاش أهالي ةرعثكر ارم ىلءناميلسان ديس تغةواىفال

 تاكا نكسا (ىدللا) م رأج*_ىزورارت بم ». راعتسم
 0 ادبأ ىنارث الم مايا ةعبرا كيدخا قف ءاشإالا

 و« :از وهدا ركن ثداتوج »و ىم باقم اريغىريالتامملا

 اجا نوكيىذلاكمزلا كلاذو (ىنعلا) هدرش
 دود نؤم نال جدوخنامزتآ ل ىوشم 1

 ننمؤمنووكبر انكذاةةسج سن كمزلا لاذ (ىنعملا) م درودرسرب اشكر سس ةوخنامز
 رو هش يعيطمىأ مؤ ر لع ثا ددو ريكشلا وكب مل الاون رخل لاوحا ميال
 .ارودزدو به هراغتفاو د::ىرازنامز نآ ف ىج



 (ةذضل]

 داملا نوكسصرتي و بيفغلاو هاكبلا هولمشي
 نك (ىنسعلا) يىرتدرخ ةنصنو نيرادلا كلم « ىوته ىدركب يغردرك لأ 9 3 بتال كلو ةبليحلل تحت قب رطلا عطار للا لسرافتفالاو
 ناطلسىا هتنصتشو نب راها كلام تنا اتاثوامبغتسمر اب وئسمبيغاا نامالا ف تنكاذا
 وكت نلف ىوتم با ذملا ةكمالم نم ةقشمالو ةنحالو ارو ىرمال نيرادلا ف
 !!ىفكاىآلاتاسحالاو (ىدلا) مي قسوثسراعتس هزورو»ىف « م
 ىلا ةيقابب ةريقحو ةميقسو ندوة راعتسمتسيل ةنطاسلا تاتو ةءادو 7
 تاعفو ةءوصمماو برحلا نموت .الاةتطلسثدجو اذان (ىنءلا) يي ىفزدوخ لبطوت مه ىها شوت مه «. ىكدوخراكو راكم زا قسرإل كع اينالاةئطاك اهل لاوزالدبالا
 كلبطثب رشاشيأو ةرخآلا كامن اطلس اضيأ تثكوةيورخالا لاوح لاب تدلقتو ذل اراك
 | ىكشاكى دررخ اخ ٠ ناهجامربدروكك نترك وجو ىم. ىلاعت هتلاربخل جاتحتالو
 ًانفلح تيل تول ا نلررقي و ةفيضانموفلح ص انا بندلا نال (ىنعملا) يي ناسهدو لح
 .تسدم1ىراوخ كلام دوخ ناهد نايم باي ةميذملا ىلاشاك أس دالابارتلك أبانخو
 لك وثم نكلو بارثلا لك ؟ىاهسشن معلا (ده/تعل ا« تسدش يكترو اك اركان
 بارتةقيشملا ى ةعونتلا ةمعطالا نسينا ةدكَلدقاولحو ايبمعر مقلاريثأتنمراس بارت
 نيشقنوتسا يكن رالاخ» ركشنياو تاون يلو باكا» ىوتشم ”تابنالاب_عونتم
 ىذلاق نّولمو شتم بارتركللا اذهر بارشلا اذهو ىوشملا مسألا اذه(ىبسملا] ب رس ىأ
 كنرو تءوبو مل اهتادشوىدروخ هكنوجاو ىع اسورلا ماعطلا نم مرح اهرب
 ادلجو اه ىنامسجلا ماعملا اذهن.كلن ديراسأل(ينمملا) يي« تسوك كلان مهني اوهاد شمل
 بارت ةةيقملا للك آسلا نمثل لسمالا ممألا نارهظف معلا نولءسحل نوللعلا !ىطعأ
 هي دنكى كا ًانزاي مهار هج« ديزل كر ممض كاز مهل
 'ةيهملا ىفةعواتملا ةمعطالانالار ابنها ته هيض بارتلا ىلع

 ١ لاو توملادعبابارتاضيأ ف للا لمح اي وةو ارومجم هله
 هج و شبحو ىورر ناصثو دد »إل ىو ةمعطالارابثعا قمشملابارتلا لع برضي ىأ
 مهربغو شح او مورلاورانا لاو دنهلا فئاوط لج (ىنعلا ) مب شوخ روكرالا 3
 ىلا دبانو ىو توالا ىف نوواسنم ملجربقلا ىف نكسلواشعن مهن هبشي ال نوللاىف نوري نم
 دعب يت ثم قييالراعتماةيصوركمو باج تج دوجوللاندلا ندح ىأراكنو شفتو نول“ كل (ىملا) ير اعت-هوركمو تسوي ور ةجأ و ناكتو ك نرممهنأك

 توافاو



 مو

 ا ملع سانا هللارطفىتل اةرطغلاو نيدغا ىهو نيل الملا ىف لأةرج
 يذلا نعمت برب عما لع سرح ا سحح ةيضراع ابنا لعأ
 كنرإ ىملانف اهملاخم نيبب خرشا ذهلو ىوفتتلا ق دصلارثأو ةخ
 ارفكسلا نول وكل شلا نول (ىنسمللا) م ناعناجريدوبقابهباات «

 ئبور هيس نوح لف ىع رفكسلاب ف صتلا هي دارأو دألا ىلا قاعلا حو ريل قبب نافنلا نولو
 ىليحلاىأ انالا نرعرف“ داوسك (ىنا | جانقو مسحوب راذلنر ه اند نومرف
 امنآو دشانفنت « نيقداسبوخ ىورترفقربإ» ىع مود عمونانهمسجو قابهنول

 نقداسلاتدبىقرلر فيطللا 00

 اننا !(ىنلا) ل رفا رالاضفااا « 0
 ماودلا لم كاصفلا كاذو 0 !ينانملا الاذى اودصن لوزيالىذلا ميبغلا
 جملا لهأو نور ورسم ق دصلا لهأ ىبكم سويا ف ماو لا ىلم ميبقلا اذهو الاصخ
 فن لكو لج اعلا مجانا امن علا له را اة !ىفقدصلا فأن ضابغالاف

 ١» دهدىتنس نفوكنرارالا> إف وشم ادجأ كب رظيالوارشااولعام نودع امسنم
 اام واول اين لا بارغل ىلا هنن ىلسي عض هدهد ىسشج تآرارتاب وخل مط
 نما تشل ناز مو يا رحشر لاول لور ةاو

 ةذاعو (ىنعلا) مدرك كيفك نآ صرحز ناك دوك ه

 يون ارو ازيخ مهلنوعنطصب ىأ اعبسوالجريخخ نم لاف ألا ل
 لاذملألا نور غب ىأرخ آلا فك مهم دسحاو , لك ضعب مهسرح ل

 هاذ ن كل (ىسلا] عناكدي "دوك اب نضنبا دربك رد
 |عيبسلا لحال ةموصملا هذهام كاوفوهو مالكا اذهر

 ءايلوالاو ايبنالا نمحاصتلا نانتارط اخ ا نمنوز تمي
 لهجر دنا لدوك ل ىم ىم املا ىلع نورص» اينالالهأ و ردح ررمعلا ملء
 قورلهجلا ىف ذطلا (ىعملا) يتسبك دناواتّونئرابر كش« تدك شورادنب و
 انيرئطإب 0-3 ةريصبلا نم هلةصحال ةفيعضو ل با ونا هتك انثلشلاو نذل



 8 نه

 أ ءدانملودأنع طل (ىنا (قملا) < ىف و نف ىفهكنياركش « تالق ؟دصرءزيتسسا

 ىل عار دم ناكو نونفلا لمول نال ةونالو بح الب لمملا اذه ناهللرك تلاوة ةئام

 ىالبث وفر اهْنْشك ه بيدا ال فط تاجبنب زاكاوإلا ىء 0 اهئارجا
 ةوفلا نماو راس مهل بدأ انيذلا ةريس لاف ا غيأشملا 07

 لوجو حال نوح إل ىع سائلا اولطوءايلو الاو*
 اعومحم لهم اوحاللا قأامل (ىنلا) يمن

 انقانرعرغك راسو« لا مستلاو لاب اوم لسمملا
 هك « رو هقزاشي وردد رم ىانكركشإل ىو هاجلاو ب هتلاولاملا حال تايدارأف

 نانةردألام دعو روضغما ا نم هللاركسهث اريتفاب (ىنعلا) م روفكذ وك.
 فصلا ذاولظااء تراث ل هاجلا فتعقجا اذاءامجلاو ب صئماو لاملا نم تار اروك هاا

 هاما بيب ةيهولالا يدا نرعرفت الرا 'مهنلل ة يروغكلا ىموةثعرفلا نماصخ هبف

 ىولظ.كركشإ» ىمردغتالن ا ةيصعلا نءو ب ىشلاث .ب دا قدرو الو بصتملاو
 ملاهلالو مولظم تل نلن امتهارك ركشارمففا. (يعبا ةرهو تو ءرفزا نيا ه ةنلاطر

 7 ا ىونثم رمل ءواةئقرخأإ نمزعمأ و رهذلا :هعنلجأ نم
 ةسلك برضبإ ىلا هنأ نطبلأ [ىدعا] هدد مزيهزا تسينارششناك
 بطملا نمهراتاددمالءالوسذلا ا لضكت ىنغا ]نإ كوتور فو دور غ اهاه داو رغف : ىولالا
 ىأروبصتماوةئكملاو لاملادجويملاذا اك رانلاتأفطنا بطالاد يرانا
 !ذاهلو ماعطلا نم ىف اةئاوهو ىن متىنعمي قنا ىلع تاعاطل ايل +ودةحز اب الذح ايتحا |
 (ينصملا) يوب روركمزا تسعنام نان مه شك« ويدنا دز دوب ىلا مكشا 9 ىونشم لان
 نع معنه ماهطااوزيفلا مغ نالءب اس لال نا ىلءردةبال ثاطيشا|نادئز رلامللا نطبلاو

 اركملانمةرورضاابغ رغيف ماءطلا كلرادنف ع داج|ةعناك ا ذاريةقلا نالةلبطاو ركسملا

 (ينذللا) وب رف ىورداروب»نارجات نب وبرازابتادتولري مكسشا و ىم ىسفلاو ةليخلاو
 لظرهظاد معو *اثي في تسص هضيناطبشلا دوو لع ماعطلا 'ولمملا نطبلا نأ لدا

 هدرك رافع » ضورف ىذالح ا سنارجانإو م ا .بو هلو

 مولوفمر احمل :

 ذا ةبح ىلع
 .٠ يرندرب رعت عمرك هاو رمخإل ىء ىوولاو ةيصعملاو وسلا ثالةوةيدارأف
 مهفاازو زو كسلا اولعج مهرصسةريهسلا (ىنعملا) يس افو باتهمزئماب ركدرك
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 ( نقل

 امسح اعانم ه!ا مهو رأو سائلا هولاكو رمل ءوضسكع نم ساب ركذا اولعجو صرفلاك
 ةرصحلاو (ينعملا) جدني :مثج ردالاغ « دننتىرار الاخ مثير بثوحإل ىم

 نوب رض ةرمتدأاو رب رفا نماعونصماعانم مليم واع و ري رخال ثم بارتل ا نكي
 :ىل_ءنوردشبالو انس بارت نمر عانل انو يتحمل يع بارا

 عيدتهد ىىدوسح كن قكواكز « :هدوك ىدوعْم رار ىل دئح إل ىع حو رلأب نوب
 واكل ادح انل نوطمسي و ىرتسشا هبغرما دوملا نول ل دنس ةرصسلا ىطعي و مندل
 نيطايسشلا لاما دكو هيلعاندح نمبراضت#«اههاو نا هارلي يو ةئباىلاىأ
 تاعاطلا نما.ةنردعببف ةئسح ةهمذا قالسخالاو ةءاط قسفل او اح لطابلا نوري مسؤئان
 (ينعلل) مي دهد وكت ناري دام الدركرممه ه دهدىكنرار لانك كلاي ىوتثما
 بارتلا نمل املا ىأ اغ.طلاتو بارت! ىلسب ءاوساع هزئملاو فيظتلا وامل الاذو

 ىتءادوإ ىوننم لافط الك اولع ني لتافتتف زمر هاو ماو ةضغلاو بهةلارهو
 بارتلاب هولمم اككيذو (ينحلا) ناك "نينو صه الامن نامرظنرد ه ناكل غط نوح دام كلاب
 دوشناغلا ؛اررنط وى هبلع مماقن بهذا ندم« شارت ىفبارتلاو لاشم الاثم
 نانويغلابلاعمرلاجت ليل لذطإاو (ىئ مارت لاجل دناشن كك قحاررذمل .الامي

 عمل غطلا دعي ىئمالمو ل_ىكاو لام لاغلب الاى ص ع اا رلانمةرداصلا تالاملا

 نع عسالو راق ميهلت اللاببر موقح ف لامه اناث لاجرلا.لغطل هللا ىواسي الىأ لاجرلا
 ىونث» ةينامسملاوةبافتا نءاوهتَْي فلا مَلاقطألاَنمائهدارملا نوكش هللاركذ
 يا (ىل) هماجش وك ه روغدو نهنمح « ماختسهاندو هنهكركءوبم ف
 ا وعدي ونولوه ةصضانلارب_غةلا ةمك اغلا كلن ضن لاا مادام ةسقيتع اهنا ضرفولو

 « شرما تاه اس د صدوشرك م بنعلا ةينرم غاب ل ىذا مرسلا ىهوةروغلاب

 يليها صرسفولو ضماحلا"ى لا كاذو ( ىنعلا) يي شهزيترهرواتسروفو لل
 موه ىذا ناف بلف بح اص نطق ىأ لغم عسب سلك دشع مرسول شط هنافةةسةئام
 ةرومالالة ربل ابتءالا تال لاجرلا خلبمإ |ةسناسفتلاو ةيناماملا نم جيولاذا

 ديما, تفوخ ٌىذطتاردمه م ديسوا شي روىوءد شاب هحراسح إو ىو
 أوه فوملانالمأوالوخ ةيلوفطلا كان نال نيو هرعش ىلا لاذساكولو (ىنعلا)

 ةريخ بلغي لو نيون رالازواج نم لو هيلع هلا هوقو ءوفي رشلا ثيد ا ىفةراولا ١
 مسمسفنأ ىل_هاوفرسأ نيذلا ىد ايعاب لقىلاهأ هوة ىف لمأال او رانل نمد دعم

 مسرك » ىوتنم مسخ رلاروةغلاوههلا اعبج بْؤذل رف ب هتلاَناهقا ةحر نماوطنقتال
 لقوم فئاملا لاذو (ىنعملا) يركن آمرك دنكن .ىا « ماددلا

 1, ص رسسسس سس عع سببت دس سس سس سلس سل لش همس سس سس ل سس سم



 لف أ

 نأ مركلاادئاز لاذ ىمعإب ور سأ المأ ةرغفملاوةحرال ل سأ براي هغنل فن لوشن |
 ةررغنباددخم ٠ ئرودّئلبافاننيثحابإل ىو ةغلابثل لعان نعم ردصممركلاو "لا |

 ىريسط ب أر سهر دعباذكع مو ةيلي اهلا مدعةداب زاذكعم (ىنمملا] # ئروكستا ارم
 »وس هزاراوديما مسي ىء عضانلاةبترلقلسوو "ىلا ةبتم نم بجنب و ةيدنع
 نكلوادبأ نناج نمي لمأالفيطقلا لمع مدعلو (ىندملا] جاو سأيتالمدي وكيت مرك تاو
 ىونثم نورفاكلا موقتلاالا هقاح وروتساييالدال ور تاو الوم ركلا
 ماودهل ىلم انملا(ىنهللا) ياوطن د26 ىئارام شوك« وطت سدرك مناتاخامئادإل
 ىوتثم اوط:ةثال كوغب انناذ [بصد و ةفايشلا ىنععن ديول نم فغختوطلاو وطانل لع
 بنا (ىنعملا] يب ورشازادنا تسددزالس دوو ميركردىديم انني زام هجرك ف
 مداه نه اذ بنك ةرقملا ىهو ةب_سراغلا ناكل تفي وكلا ف انك ولو لمالا اذهمدع
 ةيحل از قوذلاو ق وكلاب ديلا لي رتب بهذفانام دىلاعت هقانا ال نك ةرذغملا لال ةقايالا
 (ينعلا) 6 : سينا ىاع ص ىوس ندب ودرد» سيسن ب سأ نوح ميرا تسد ىم
 :ةمراسملا فو ريل اةمرس ذر ويدل نيب سلبخ ل ثم ةعرام ىزواديبرضن
 امضارمب زادرب ماج ه ىنواك مضار زاكنإغأكا لو م ىسول الار اعلاو و سينا نعرم
 لممتو لانه ةوطخال هنا لامار ةوطخ تيس يتتالا ئعرلا كلت فو (ىدلا) مي ماج
 ىملالاملاعلل ن اثعل اريسور فس ناي مالعا انهو ايم ينزل هنا لاح اواغراف حدا لان
 قاكلا مين ماكتلاو ىناحو ربارشلاو ىفا همت سيلو ىنآحو رهناراستع اب ةظل اتسم ىف
 م تسيثءمردلا يعمردنا عم و تسننا اهجحاضكئازإل ىم ةوطملا ةيمعلا
 :امسحب تسيل ةيناحور ىسولالاملاعلا ىفءارش الا ةلبج نال (ىعلا)

 قرون مبا :[ىنعمهب استي روص ته ىع ةئامسملا نمهيفر 7
 الينركي روذااو سهلا هبا ىأ سه ”ىنعماو لط ةروصلا (ينعملا) جي بارخر دنادوب ياس
 ىفأ اذاقشاعلا طذك لطالب ناك تقولا لاذ ضرالا ىلع سلا رزوعتو طئاملاوتيبل ا برحلا ركلو نال نعدءببال نكل توي او طئاسأحا ف سعسلارؤندحوولو بارما قرم

 ايضا هكذوجإل ىونثم ئثأي رشالا نمهبف قبب موهللارؤر ىف قر غنا هللا ةبحح ىف



 (ةزفف]

 نمل ناكس ايا تسعي ىسهلالا حولا نمر هاظن للا

 عقدرمب هوك ل ىوابناب زاغ ةكوابهلا اضيف شوع هبطعبهقالضفذلاملاو مما الرتب امل
 لم عفد لح الووطلا لح (ي-ءلا) يتمسك دئارزءنيارجب تشكهراب « ثسك دسم اسأ

 اذه لحال ةعطق ةعطق ءةركواكد عج لبعلا هب ر ىل تالف ىوف ىلع شالتمو كديسةللا
 ال (ىعملا) مي دنز مه شنوردردان دش وراد ٠ دعسرؤيدزوحكث ورب ربإلىع ليلظرونلا|
 تسرك 9 اى هلخادىلء برشب اضب أى امظتراس ل بحلار اطل ءىلاعت هقارون برش

 بلال ناموجلاو(ىنعلا) مين اهدو مس سوهزادفاكسشاو « نا صرفدزشغكرب نوح
 عنقي لهن الرجا ىل هفو هنبع سوولا نم خا هدجوو ه.ىلءزيخلاصرةبرشاليبللا |[ ' اهكمم

 « نيادزرا تثكمرابنارازهدسإلا ىم هفوج ىف نوكي تحاك بلطي لب هئادحوو
 ةعطقةثامنر وكي تأ ىر اس: ىسهل الاروتل اوه اذذهو (ى لا] )جن ازيخر خرج نايمزا

 ىدسعتاو كلفلا طسو نم هلمتاضرأ ايف ا .العأو ىلوأ هنالدبزأ لب
 (يوثلاىلا لوسوالةمثا ا ةينامىلاو نديلْق ب بلاى ءةكسصا ضرالا ناكو لو باطل او

 (ىلا) 6 زو راب ىا تسنةباسزكب فو اسددركخ رجرؤك انى ىنهلالا
 ادد يبصر الا نالذلل نء يللا ضر نالت ظقلا راحو ابحام دوك كامل روبوت
 ةيناهسملا ليلروهملا ذك ليلل ارو تب_رغافل «ييمجلبورغ تى ةعربللا نان عشابخ

 ىدلتتارئاغلاب « ناكل ذل ةراوهاك نوح عزا ع ةادهل انس مروتا بانعتو ذاع

 8 :. د ناكملانركسعنلابالو دوااكرامسل الافلالضرالاء ذه (ىنعلا) مي ناكم وراد

 تمادابو ضرالا ىف ام الوج سول حورلاو ةبفاساحوراورا زتيفاسنالا حورالاولسو مخوكلا
 دهملا يف م«نيذلا ل اذملالا نررثك أ تدبلا دهم يضيف مهفرهدا_بأن مدعي: المهحاورأ

 اعد (ىنللا) ممدنا ةطربه راوهكر دريش م دئاوخ دهءار مز زج تالغل ر مف 3

 انيل دهملا قل اغملالا ىل_« ترثن عرجال ادهم ضرالا مكس لع ىفاهلوش دون ؛ ص رالاهتلا
 ىرتنم نللاكم هل |مايس-أواهلاومأر هنب انج و لفطلاكو فابن لاب ءرو لام نم لك اذكو
 مجال (ىسعلا) ماه 'نك غلاب درز ارناكملغط « اهراو وك نب زئدمآ نيتمانو

 نيغلابرا 2 /لاةمالاةلا هل عجان اطلس ايفدوهملا هذه نمأولمىأ اقيضاينالاتفأ

 ةبترل مولسراو ةينامسجلانم ال دابع صاع براي ىأ ضرالا عت دوهملا اصب نال

 بر اشتقنا غلاب درك. اونا ه رادم ويشار هتاخءرارك ىاط ىوتثم مهدهارةينامو رلا

 ماعلا اذهل مئالدحاوىءٍهراوهكرهراوهلكو ءراوك نان دهمايىأ هراوك ىا(ىنلا )

 نس قوم | (0)



 (ةنفلا
 تيبفرثك اذا عانما ناقةكرحلاو رملا ىل_ءردغي وهدا ذو ىفءرمشتس غل الا

 ىلاعت هلاروث الا م هيف قييالايئالا بح بص باقل قاعئاذا اذك ةكرملل لاجال
 هدشلساماروا لدءاشداب زاء ىككوانشس ببسزا دشادبب ارهدازءاشدار < ةسوسوإلا
 دركةردارشلددشريخارهاشرسو ماهلا هابزا٠ ءاشزادركىىثكرسو ىركسشاندصتودوب
 ىتلاة سو ولا كل: ناب ىذه خلا دومنرمخ .اعتيروس كان دز يخناررا عدرا

 ني هبل انفه مح ىذفا ف ثكمأاو ,ةةرامملا كانا
 ةمنل |نارذكر ضارعالا ىأ سأرلا بحد ه:ءرورغوناطللا

 ولا لمعج تاس,فو لاوحأ نعرسلاو ماهلالا لب رن ,هريطتا نطل لادن 3

 حولا طسرالا نمو نفتلايبكلا تاطلدل نبا نمدارلا نا تل الحا عجوورلأ رسب /
 سفنلا بدس نكلو معلا ن ,واْاكم حو رلاث دمت سغنلاثنوتا ذاغ
 تشك مسموح 9 ىم ناسقنع زباوغن ثحطصاءهمسمنلا نالرورغ اهل لسمح

 نيعتو ىرج تاطل لا فوج نمرنا ل (ينعملا] هي ىرج ار رشنا
 ةدهاج اوت ب رالو*ارمثالو عسالكوتعم'اطعو قامورنا_ااطسمر[ دو ةحو رث
 ةلماح اهنارابتعابف را هو رارسأ ى ات[ ووأريَتك اناس -ا هللا نمت دسجو ابا حورلا ىنعن
 ةرهاشمنيرعتلا ىه ةيارجلار ناجا اشي آوت ثاءإطل اةطسا اوءتناكو لوامركوافطل
 ىتوذ ىم فراهلاورارسألا جداره ماوعلا !عةرح ىرج اماصأو بن اسمو
 تاطلسلا نبا لك ]آو (ىنعللا) ) ميدامدب :زاوسح# شناجوام ٠ ءاشناجرؤيزىدروخ

 بح تدافتساو هللارؤن نم حو رلأ تر :ىأ١ ذر توت يصلان اطلس حوررؤن نموا
 اجرد مد ار ىمسئلارو نمد افتسمر «قاار موا

 هيشالىذلاناطاسلا لبق نمةناحورةبئارةناركسلا هحو رلثاصوو (ىئ»ا]
 الرمش وا درتدك هنآ ظ ع اينارو"ا

 /تاطاساا نباج ورلةلصاولا ةمتارلاو (ىنعملا )4 يروخ ى لال اك يا دغتاز « دروخ
 ةكالملا لك اتىذملا ءازغلا لاَ نم لد 0 وراصنلا اهلك أنينلا ةبئارلا كلن ثسبل
 انغتسازىفايغل تشك « ديدبادغتسا شب وخشو ردنا ىع ةينارؤبو ةماحو رذي ذغأ ىا
 ةاعرلانمرادقملا اذ_هنيصلاناطل-نمهكل_دوناطلسلا نباناامل (ىنعلا) هدبدب

 انغتسالا ببس ىؤر وربهلنرجال» انغتسا هفوح قف ىأر تانحالاو
 اامناسنالا الن ىوخل

 .ةيناحورلا تراث هحور ىلع



 ىوتثم هيلع ناطبششلاسيبلت .دجاسايشالا عبج ىأر اذان ةيهلالا

 نبا كلاذو (ىسملا) م ماهداددش نيدبدوخ نانع نوح ماهدازهبثمهوهاش مه نم نك وو
 نباايأو ناطل نكس لأانأ هسغنل هسفنىف لاق ىئح 1

 عينى ناطلسلا اذ_علىنانع تيطهأ ئث الذ ناطلنب
 # عبتارىرابغ مئابارج نم ٠ علابدماريىهاما ع نوجإل ىو رادقلا اذههتمدخو
 ناك ثى الذ صئاقنلا عب نم تال ىنا ىأ مات هلطوتدنأرقيتاالا (يندعلا)

 زاريشزات «.زلنتقور تنم ىوخرد بك ىو رابخللاعبان نوك ئثئالو اذه ىلا
 .امىأزاينالبانأو لالدفا نياو ىرهنى ءاملا (ىنسملا) جي زئات نم مشك

 أرسدردوج مدنبارحرس وه ىو از ىرأو ىرم غلالد بعشأ ىمثى ألان انغتسسا
 ئثوال م أرلا عجول عتر ىذلك نأ (ىندملا) يدناغنرت معو درزىو وتنتو و هام
 توج ىأديعلا بم دئالودجولارارخا ثقو قبب ل هنال أر عجو "ىف قبب هتنىسأر طرأ
 /ماهلاوهف كاملا ةطساوبناكن ارا فنانات رطاو خا هاك ت ار وك_ذنملاءدهو ةنح او مالا نع

 نمداك ناو سح اهون ضخنلا لاوغأ نمتاك ناو ةسودوهف ناطيشلا ةطساوتاك ناو
 وهو دراووهف قملاريغ نم ةرانو خم ا نم: ناك ن او ىمهلارطاشو قح ماهلاوهف قح ا لبق
 رك تلكه درك لب زاب ٠ رخ ضرامعأة كِل رك ش نوح » ىوتنم رطاشلا نم معأ
 |ودسال اى قالىأ ىرخأ ناكد خف فن الرطغلا ىدرطوة فشلا ىركس تعم قام (ىنمكا)

 تنكن ديبار از دارازهدصو تفرك دسار سفن نوخ ىم نب زإو ىو راشأ اذهلو
 فولأ ةئامكلعينا باه ةينانالا 3 نيكرو هظااو دولا تباط سغتلا نال (ىنسعملا)
 تأرا.1 نكل ةومذلا هقالغ أ ىف أهلاولو ىنعب قئ الغوه ىذا مالكسلا ىفعرسشىأ تاس
 ىوقئالريغوه ىذا مالكلا اذهروهظل اببس تاكو هتعبتنابغطل |نمزادقملا اذههحو را

 صرح ىوس ناز لباس دسؤه ىم سفنلل اهعاسبا نمأ نحو رلا بدأ مدع ناي مالماا ذه
 ةلامدسحلاو صرحلا لاذ بتاج نمو (ىسعلل] م دسري مهدي ماج احمل دبات و دسحو

 ىلا لسمت دسحلاو صرحا ةمآس نعي ةهبفلا ةش اهلا نيعلا لست الاتم ىلا رح اقف فولأ
 ليسردنا دتتآدنا دن نوح «٠ تسوابكره عيج ص دكه شرع لب ىرتم ةديعةف ام

 ليسلا ىف ئ لك لعبال فيكما ميج عمج موه ىذلا ياظعلارعلا(ىنمل] مي تموحو
 هلل ةيولعم اهعيمج نامو دهم او تادوحوملا | ذكر أ اوه لويسلا| عيمج عجرم كفرهلاو
 دكدرد لدارءاشإط ىم ةرةلافثم ثم بزعبالو بآملاو عجرملاهيلاو ىوش ىلدلاعت
 نياركمأ بدسا تاطاسلا باق حرمخاو لأن[ ىنعملا) راركيىاطئمايسان « واركسفزا
 ةددجهل !ىاركبل اناطلسا ار اطعل هركسش م دمع نم مقو تعب بس ا: ءريغوم ىذا تاطاسلا
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 ىارخكت ذك ذ» ىوشع تاطاسلا هءملأتق من تارك تناك ةيسادمربضراكسفأ ثقو لك
 نبالابطا خخ ناطاسلا لت (ىعما) يبه ىادوب مداد ىازسنبا م بدا ى هاو سخ
 ىبعاب بدالا ل يلثو ىأرلا فيعضوأ ب دالا ىجاو تنأ نمإب و ريح هيايفىل تاطالا
 تطفامىأ سيفنلازثكملا اذه نمثل تلف ئثىأانأ (ىنءملا) ب سيسخ ئرحخزا نءاب ىدركخيوت » 2 نب زون مدركدج نم ف ىوتشم ىناسح الوئالوه زها ذه لاح
 اي عير تدانا لكنك سيسمالمبط نم ىمتلعف ئثىأ تنأو مركسلاو نا _>الاالال
 نأ (ىنعلا) م رامتزو ران تسنش ورغاك ه راتكردمداعىماار نمإ» ى+ هيف
 ةيحلاونامالارمسلابدارأ ةءايقلاوبىلا ف بورغال ىذا !ناميالارقثل باق ىف تعشو
 هللا رون ىاطعتاىازجردإو ىو لأقاذهلر تاءاطلاو
 هرثك أامناسنالالتق ىلا ةرقىوف ىلع ىلاعت هللاركسشن لو نيرادفاةداعسر دن لعتإلا ىأ بارثلاو لوشلا ىبه ىف ترثنو تب ىضلنا فيظنلارونلا كلام اطماءارجج ىفو (ىنعلا)
 «ناب دز هتششك خرجات نمو ىع مكبلم تم هنلا لب كمالسا"ىعاونمتال قى لا عن لاقر
 تناواطسامساا ىلع كجورعل جال ترسانأ_(ىنسملا) هيب ناكو ريثنمبرحردم دو
 ناطلسلا قةريغاا ملأى أ( (ىنلا) هب ديسك عونا در |سكع هديديهشردنادمآت ريغ ةردؤو ىوثم ةوسروهقلا نوب راح ىو خه ثمل دور فك اسوةو ا ج-ىب رح تريم
 اطل |نبا ىلا نسر ن انتاج ةاهرئارهظوتاطلسلا نبا لع مدم مم

 ةهسوو ضيفلا لاذ يعي قزت افيطل,باجتر اس ىلا وازلا كلو بوط خا هنلو دريل (ىننا) عسب هتكشك رانصردشاود رسل ك؟
 نآديدبدوت نو ردضوج إف ىم تايلقلا نم م رحو بلقل اواي ل دب و هتموفترا باقلا
 نم هبليف أرامل نملادلولا لاذ (ىنعملا) يب رثاو دركدرخ ئراكويسزا هريس شوخ
 اميةيناروتلا و رلاترتغا ال ىأ ا ماثم ةئيسةئيس از .و ىو ىل_ءارئاوارابغ عمت
 رونلا اهتم يلسرونلا ماهل نأ
 مك تمعنو فطاةغيطو تا »ف ىم حورلا
 نو ةعطةنمر ةسصقان قيغحلا ناطل لا ةفيظو ثراسسو
 قأر هربك بار شور اقع نءاجتم الةفرطالا هلاوح [لويقتاطالانباىأراذو (ىنعملا) مرام ةناغ شرس متشكهنك تاز ء راقص يسير وادمدوخا 9 ىع مغلاب
 ًأركلاا نال مع تخ ا ىآرامحلا ثيبم_-ارشيب راسب نالا لاذ بارشن ملاسحلاوه-ذنل
 ىنءزان نخ قادري ريكللاو ىرازا ةمظعلا ىسدقلا ثيدحلا ىوق ىلع ىلاعث هللاربغل يميل
 قوماهر هيداي ىو ربدلخ و هدشنو ريب و زؤح مدنك هدرر خلو ىونثم رانلا هتلخدأا 5
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 (لهنا

 ؟ان رع قب وةئجلا لس هثمتبهذتربلا لك ات ودل نيدادبم عنا 2 دش
 ككددو ىوم اينالاءارح أو +1 نمجرخاىأ ةيدايمدآ [ديسولءدلط اراصوأ
 نا ىأر ناطلسلانباو (ىنعلا) درا ير أك اهينموامنارهيز ٠ دركراهناروتن رش

 | ىذااركفلا لاذّب رون هيفرثأ ةيناالاو بحقل او ربكسلا كاذ مسواضي م هتلعج

 ةناريويدشى دقجوسمه ٠ زكراراكرد سوواط نوح داب ىو هيفرثأ همس نئالرفوه
 ةبارخ ىف ةمويك ترأس لالالا ناس ف سو اطلاكمهراكق نيل دلاح ىر (ىنملا) زامع

 هذه 0 ,لرغب

 مو (ىنعلا) م تشكرجا اراكدنارديمز ردا
 تالا نعدصدىأ ةرفب ابح اس ةع ارز الدال ضرالا ىف نأ طل لا ةيعص نها ديس ةنإلا

 ارريش « رازكودنهىاكو ادنارملشا ا ىم ةينامسملا لاوحالا فب وةينآسورلا
 كلا ةلاملا ءذهرف هعوفون اطل !نباىأراا (ىنعلا) كراك غدر .اىدرك

 .| هلع ماب سمن 201 نم

 8 دانه تكل

 يدرس ضنا ةيدرك 2 راتبك" 116 (هكخأَول هو ناحو لا با
 | لوذل او سضنلل ةيبخشنأ نما .سفنأب (ىسحلا) مب سرداب :رفه شاي ىملا

 هيبتا ىلع ءانولا مدع دمتماو ثلا ىأسرداير ناطللاعمتلعف لعقلا 3
 زئدب زكا دو ىرءانوالب ىأ ةظاسحالا ينسج ىملا ذ>

 الا ثرتخ اي وص رابين و (ىنلا) م
 اردو لاو تدقوو ضيفلا متو ىماعلا :
 أر فو (ىنسعملا) 5 ١" *اصخ, دوحخ ىأب رب

 هنوف مث د .ءارطظنا ةاحلا هذه بيس و ريكلاو بقل ىأ نءوام
 52 ىلاهتهلا ىلا لوسولا نم كلدعبل الثا  ديغلا ىف تا ةراكتسالاوريكلاتدثما ىأ
 الاذ(ىءملا) م« شب وخناطلدضتشك ارجاك ه شب وخناجرب طنب ادى حبو

 افلا غرادش ىفاطاس لع ترس وم ىالانأ لاقو هسفن : ىلع حان طغلا اذه ىلع ناطلسلا نبا

 شي وخاوادمآ ف ىم ىلا عت هنب اهنفلا خم ىلم مدن: ةوضنل اوريكمل ابيب حورلا لاحاذهو



 (ةديملا

 اريكلا نماجناطللانبا لاذ (ىنمملا) يدركريركيدزيح تباثااب « دركرافغتساو
 ايد لج ةبانالاءناطا!1ناوهنمةرداصلا بونذلا نمرفغتساو هسفنل قأو بقلاو

 دره ناكنكمحو « دوبناعاتثحو زئا ناكةزدإط ىوتثماريثكب رط غاو ىد هناوهرخ
 لاذ ىلف محرتورلالاو :ثحولا نم نوكب أ ملالاوعبخولا كاذو عمو (ينعملا) جدو نامردا

 اموىلاعت لوتىوق- ىلع ىلاعثهللا نم وعلا ابقرتم ةوخالباعجونناكتأن عمجولا بح اسم
 |ريسز اد.هرنوج « تسرد همام ابمدوخ ارش: مط ىوهللا تذابالا نموت نأ سنا ناك
 رشا نال ةر دق ل نوكيالو ةهصم بايثهنوكيأل هسفترشلا (ىنعلا) عيتسحر دم يجرد

 ارش إل ىم نكبالى أ دابم ندمجابعنا ىلع احلا قرد هلا بله جايتحالا نم ايغامل
 ىأرفملالو ديرشبلل وكمال (ىنملا) هرادس كن ؟دشيدلان بدنك ٠ دابمن خانة ضب

 داد_.لاركسعتفبالو ةناردفاالو نبدلاركسفب الت قولا كلاذهنال ةردفو خل نوكيألا

 هتثك البر دلا ىذا هل ىم ىنغتسأ :(ردأىفطبادا الا ناالكى وف ىلع ةمافتسالاو
 نو هتومو هلنق ءاللا فناسنالا (ىنعلا) «تهركو تتم عنرفاكيشن « تس
 دكم السلا هب .«: ىلاست حباطخ ف :ةلايض :معتل !ىفرفاكتلا سفن نال نسحأو

 لي ارزعندادباوجو ىدركض بةداشتأج كي اإل نب زا دمآرت ثداكرب حر ازن

 .«ءلص تورت نم الئاقمال_!!« لع ليئارزهل يأ ب اطخ

 لءلع دريك ىلانعت هل باوجل اري ار زمعاطماو مهجاو يدش :
 قحلا لات( ىدملا) «بيئكرهزا ارمدمآمحركرَب © ببن أت غكمم لبا زعبي قح الل ع

 (ربتذك طعم ثاقولخ لا نم بيتك لكن م محرلا كل ىفأ نم ىلع بيتناد
 اولوهبراليتايزعاندبسلاق (ىنعلا) درك لامها اررما ميزت كيل.« درديدزوسملد لج
 نادزي سشاكميوكمانإل ىم لم أل امها نم فاخأ نكسل مهتلمج ىلع قرتم ىلف ناذاهضبق

 تح ةينرم براي كدابع ل عتجر كل (ىعملا) يىتنرعدتكناب رق ضوعرد « ارم
 م هلجال قوم باملا ىأ ئايرقوتفلا ضو ىنلعج لجو زع ىر تبل حورلا ضب تقر لوف أ
 هللالرغبخ (ىنعلا) © تدشرتنابربو زوسريل دك زا « تدعم حررتشيب ريتك ف

 عزو رتفك طه ىمايو ثمو:رار ابا ةولع بلف ناكوأ دن از ل حرفك مع ليز ارزعل ىلاعت

 ةئيغساموب هر ليئارزع لان( ىعملا) مب زيرزير دش ان ازّتسكسش نم « زيت جومربئتشك
 ىو روفل اىل# ةعطق ةعطق ةنيغسلا كلن ترامس تح !مترسك كرمأ بدس ىوقج وم ىلع

 تنولا لاذدعب (ىهلا) ع همرتاز فة طربغو قزح « همه ناب نركض بق ىتفكي سنا

 ايرودره» ىع ةعامجلا كات نءلفط ريغو أر ماربغ مهلج حو رضبفا تلق
 وأ سمالا نمدحاو لك ىت>(ىعملا) م« هيدنار يأ ودومتآ ارهتغ «

 لع



 موز

 أردان اب ىتفكز ابو ىم. هيلع ا مهو بناج لك ىلا جوملا كلاذعيصمخوللاو حول لع
 مديلكت ردامز وج كم تاع دابعلا بر ىمأ نمىأ نكسمأ نما ديحو لفطاا عدو اهتضيفيمالاحو رضبفا ىفتظقاضيأ (ىدلا )< نك م ازاهترا ذكمارلفطل « نك ضبغ
 تنأندقأ ن ملفطلا ٌكاذ تعم تىفااا (ىنعلا) جام دما نهج فاد ىيؤتدوخ ه ارلغمل
 ىاهتامدودم ديدي سبط ىم ةيصلةلالا ءذلهتنأ ةبنمم أبو !لاو>أ.اعو انعم براي
 انلاواريثك نزح تبارةلاملا هت نمدع (ىنملا)4 تفر مركفزا رغط كنت « تفز
 نق ج تفك قف ىوننم ىلق قارتحا ةدابزا ىركسف ن .هذنإل لغطلا كاذرا موامظع
 العو لج قحلا لا[ ىنعملا] ب شيادشبب ردن كف عفك ارجوم ه شيوخ لضفزاا ارزغمل
 هنكسيةرئكراصتا تاذ زحف كأ ةدسأم ىف هءرار ىو لضخ نم جوأل تلق ليثا رزعل
 تخردرب « لكوناحي و نسوسربةشيبإ» ىء ةدسأملا كان ف جاومالايثات هتءرفدوسالا
 ىتلاراصمم الاب هولعر درولاو نامسرلاو ولا: ءواكةدسألل(ىنعلا) ميلك !شوخراد هوم
 ثم نسح اهلك أهرام

 هضورناردا ه اهص شرح برطمغ ,ىم هلو اثنان اوخأ نوبعلاءام نم
 أ نانو تعضو برطم نسحا هت وصريط ولأ ةئاموتك الما دعامو (ىنعم ا) هباؤلدسهدئكمف

 الع مان نيرتسنلا فرو نما !
 روك ار دبش روخ نم هتفك وف ىم كالهلا نم هتظفحو مدصلاو ةئتغلا نءان

 كئرارح ىف سونالو لفطلا لاذ ىضعن السوم تلفر(ىئعملا يزو هتسعآورب
 «نيرم نارا ز نفك اراه ىم ررش4 لصةيالثلانيل هيلع ”به' اوه تافول الثا 4
 رب ربن مب ىاهحخبب « لادستمتآربمىدىانمجنيزإل ىوم ةعرس هيلع كلرحتنال قربلل تلفوارطم هيلع ىصنالباصسلل تلو (ىعلا) ب زيتىاركسوربهتفكارقرب

 'تلفو ةفاطللاو لادنعالا اهم بهذمال شن اشلا .

 لصونالىأ ةضررلاذ هيلع كلدير غال 1
 ناي ىفا اله مي زيزعلاهرس سدة ىئارنا ماك طريب ىلع ءاك ا ذهواهل كرب
 اركز اوك ناببشتا وممهط يوم زيزعلاه رس ها سّدخ ىارلانابيشويشلاتامارك
 ازا دبات وربانهو ىمةرئادى أ اطخ نقلا برسوهو اعرلا ىلج بعسل ناك ولا بئذلاببس ىعارلاداييشلثم(نءلا) ميدبشكيم طخاعررب هعجتفو © دينع
 بالو ةفغ فلا نمةرئالا كنج راى أب الوتح (ىنعلا) مديرك !دزدو كلركديارج



 «دنززت طخنرالاىز ورتشهإل م هموقو لأ نم هعبن نم ىلع سءرمملاعي رو
 اوتكساواونكسا ءرئالا ىف نكن لدوهان د.سلاقو (ىنمملا) هي دينكىناشاست هشمنو

 يمرصلا ب رو زهفيك ةبوغعلاو 41 ةرئادلاج راخنماو رن اواو ريسنو مايأ
 تا ىلءاموسح أ ةينامثو لابل عسنس ماه اهرطس ىلاهتهلوق ىوف- ىلع نب رفاتلاا
 ىديرداتو رججرىدكف ىدرباوهربإط ىو ةء ولا عع ةثلثلاءانلا نوكسو ميملامغب

 مهامروءاوهلا ىلء موقلا ءالؤهب هذأو مايأريسرصلا عب يدو(ىنمملا) ييركد م هزامظعو ملل

 ىدزمهراو هزئارمرك بل ىع مهمظعو موه جرسرصل ابر قرحو قرخىتحرفعا ىلعأ
 م-ةمابوةرسرملا عيررعجو (ىنعلا) «ىد-ثنازيرناوتساشاضشخوجات ه
 شاضتللاو _ةءضرالا ىف مهءاظم تراس ح ضع مسهشعب برشاموةوءاوهلا ف

 (ينعلا) م نآجرشدفكتردلا ىوتم ٠ تاعتادبز رلهك ارم .ايسنلا 9 ىم ةروثتم

 ةرلو ىونملا فعسقالةسايسلا كلتحرمتو ءاعسلا يفجر ةسابسلا كلت ةبيهو فوخن نمو
 دوهتآ ءرئادو طخ درك. درسدابىا ىك. ماء اضؤك ا ىوثم لةءاكملا لوق
 هيلعدوهالا ذعنبطلاباذه رمغت»اكسأا لو دكت كن اووف كن  نيمابو عب رابو(ىنعملا يدرك

 ةرئادلاج را مهنيذهلارافكسلا ىلءءاوهلا كادت يح ءاوهلا فارطأ :رئاد وعن مالسلا

 أرسكي درك تال“ مبطااب نكست كةكرتاتا 1م ةدال اعل اد مهنيذغلا ىف هوالاكسن

 اذهلورمضام ىهأ نديدركن م ةبم هللا فلكل ا تشم دركو ئشلا فارمط |ةرئا لا ندعم فاكلا

 يما (ونلا) (نيافصزا نكوتراماب هاب كلبا عبط قون ىيطلىاؤ ىملات
 هللا نأ لءاوةهببطا اوعباطلا نم ىلع أ ىلاعت هقافرصتنا .قوف كاملا اذهرظنأ

 فرتعاء اهو ىلع ثا|ةردقالو في رمشل اف عجملا نم ةصقلا هذه حمار حو أري ديم لكى

 «هدمهنولامعارزعماب و هن ىدني نكعتمارنا,ر قمل ىج ريدق يش لك عهللنأب
 ءدهارلعبالثل معلا بقاعوأ ةسقلا هذهاورشبالى تح امن مهل عشو افلا عئماو (ينملا)

 بتاع ىتععرشام سمأ ن ديلام نم ل امبنا ىلءةمايغلا موي ىلا قابترغلا نافر دقتالو ةسقلا

 ىاتونزتع « تاك ازدع نيكءريخو ىزجاعإلب ىوشم فو ا ىنعمب مهر نز و ىلع مهمو

 لفن ىف ]وقتريمغم ةلزبع صو همن ىفو زجاع تنأ ىع لاب (ىنعملا) « تسازجزو رنازا
 ءازجلا مويلركتمتناورثأ املا موبنم الزدع نا لريخأ هلعل نأ نبأ نمزحتلا اذه

 |توملادسالارئأرهلا الاذ نمزمهلا اذهناةدها ثم ىلعر دغتالواريشكز هيلا كل مغباذهل

 (ىنلا) «جورخكنارداين اهي دش ثنو « جوجل ىاشبي ردوتىراداهزمتإ ىوتتم

 جوح اب



 | تةوفأ : هشخملا لاوحالا نك ءازنملا مويو عزتلا ةلاس ءاًْر هل عاوبأ لجوجل اب

 ازيعنبكت امرخو ىوثم نوضرعمةلفغ ىف مهو مهباس- سا 0 برتتا ىرغ ىلعاوجورخ
 ايغلا مويزمتلا (ىنعلا) م تسوا لطرد هتفخٍلاءودرد « تسواتوأ هربحو
 اا ا ا ةوةومؤاذغ ىذلا "لاذارورسلاو

 | بوبحلا لملف ةرخآلاو ابن دلا فمات ىذلاوهذ* .ةذايع ىىمربخ ةع ارك نانىلاعت |

 آلا قزمعلاىأراضبأو هو (ىسلا) هديزك ارزئاهنيددشمدرم « دب
 هله رتفي لو مزمم فرعا ينل ا ىأ سمن ءارإ ,رخآلا فاضي أوايندلا رادوعأءاقلا مشب
 افي ىلا ثب دا ىوف ىلع زئامهلا نيدرانخاوتامو ان سح ءازج ىأر فارتعا بيس و

 قارات ةعلا طم نولغتشي و بيلا و ,
 97 داوح لل ىع زوق عجن او ىلاعن هلا ىلع نيلكوشم

 اهلارظنال ىأ ةرارحلا نعمت املعا مفسر اضل (ىنملا) «تفاب ,قاوسرد

 هزعقب فرتم نم لكى عب امي رمل بابشلت ديوي وعقل نم تمن هلل ام ناكو ارباب
 داقتعالا ىوتناكو

 توما ىفةامحلا (ىنلا) هب تسنلطنو مدن ا تتر دوددمردك«ةزإو

 ةهمذملاق الخ الا نما تاضايرلاي سن مناةكَظلآ ف: ايم !ءام دا كتاضايرلاةنحصفو

 إل ةيقاي لاا 8 ةيملالاقالخالابف متاو

 ىلاعوجرلا ناس ىفاذه ل تطردبادوردام ةطساو ف اردورم ىلامت قدح ادر وربة صب
 /نانراع ةاوح هضررعتا ساحإل ىم هن هبال ومالا ةطساوالبهتيلوغط ىف دورغا هللا سرت ةسق

 رك لس ىلعتح بيد ةشورلا كلن مالكلا لضاح ( (ىناملا) «تامارددمريسرسو موتا
 ناسقتناوءبريوطعأر طب لو ريغتلا نمدامالا فرصرضلاو موهتلا نءتنأ نيفراعلا نان

 هرسملاو راما عيرلام ةرمسلاو لاه قا ىوامةبحت موه ن»
 ع دوغ ثع اطدربثاروا عمك .٠ 30 هدرابلا# يلا
 سالى م ههضرأو :ءاط يفازان /ءلغا 4تلقفةشورل اراغمادالوأ فورغ (يئملا)
 ءاطعأدمإ (يغلل) جيد ممرسشو تفزو تشك لاب ان م درك شاهتمذخو ريش دادب
 ليث .ارزهانديسءاكح ام ىلعادسأ الجر واه جنو خان لذالإ لاذ ءاءاروهمدخواسثبلا



 لاتىلاعت هفسوو هنفنايبلوءا.:نكايلع ىصخم ال دن امس دولو في نايعلا عيمذنايبل او لوقا لىراكو ينهكحو ىعنس عسب ينمو تويرو' امو

 (ينملا) هيهطساو ف نم فطادئبسات ه هطنار اردصو مدرك ت يانعدسإل ىء ةبنوكسلا تداوملاةوهأ نبم ةيمل الا انمل شوا :لسخ ا دنوصمت أهمالا بول ىف لمتثم هثافملا مدح ار دقي الف عتلاك اهلعمانأو دوكسن فيك اج داعو ةسرغلا عمبم تاهمالل تاع اأو (ىنلا) «مخورنا ! نمدك هدو نوح مخومأكن م بأ دار 'هدامإل ىع ناكلا ملظءانآو تلم فرصتل او ةردغل اىنعي فر سنو ديلا ذعوةرهة كلا ذه دل اولا هفولا ةسبحم دودلل تيطعأ نار (ىنعل ا) ب ديني اتردق ثني |نمردي ربو فو: ,رمبورارلمركء دادإو
 م ببسألو ةطساوال,ىطا هولا لاذ ىر تح ةطارعنامو ةيانعةثام ولا ةيرتل تلعجو
 نمازنوكي اليتح (ىنعملا) حي شنمزاتناهتمارهدوت « شكمشكردبسزا دشابنا:»
 دوشقوكش ٠ شسدوبن ىرذع عيهدوخ ا ةروإط اك لاوحالا عج ف ىلا نوجاتحم ةايعلاو بايسالا بيم ان متن اعتسالا ميبجت مهل نوكيتحو بارطشالاو مالا ف بسلا

 لخدمالو ببسالو ةطساوالب هسنيب, .روفأب ةطبارةئا_جةناشحلا ىأرصلا ناب (ىنملا) م هطساو ىارو مدرو دب 5
 ىادوب تآواركش ل ىوننم ًةياطرلا ىههتلا بنان ءةناشملاو شيعتلا كلان ؤمالاو بالل
 دارآو ليلخللاةرحص ناكوادر رغراستأ هتيارىذلاناحالاو فطللا كلاذركش راصأ لياحلا برغل هيماااهيايو (ىسعلا) يليلخةةزوسورغوادشمك ه ليلجة دن
 درك ٠ ءاشركش هداز ءاشنيكن انسه ىونم لسيئارزعات دبس ليل ادسبعلاب
 هامل ازاثكتساو راكش-!لعفناطالا نبا ذك (ىنعملا) مءايراثكتساو راكم سا
 هيدسج لابقاو كلم بحاصأنأ نوك أ 1.1 ريسغلا وكسم نوك ]و عسنأ ئش ىال (ينلا]مولابناوثامبحاسكنوج « م دذىبض با نمارج كف كوم هنا لاقو «هاج رثكستساو ارو رغم ناكور بكتو ريكتساه اعيذر ةيصتم ىأر ىأ بهتملاو
 (ينعلا) م تدكءديشوي ل هريوبكتزا « "تنك ن ارك ذ هك ثىاهذطاط ىوتم
 ةروتسم تراس سهفوج ره اظئاربك لا بدن ىشماهف وكذملاني-سلاناطاسفاطلاو
 ىيسئال ليمسملاوىشالا ىفهسيلا نه اوه ىلاعذها نا يقي لعولنا الا تالءياقو

 6 ل
 هءامللا



 لهجزاداهاب يز ٠ ارفاطنانآدو رغنانمصعل ىم هن عسو ءاصعا لوهماعنا
 الاذنامزلا اذه ف (ىعلا) مي دنكيميفاد خئوع دوربك ه زيمر ودشرفاع كامز ناو ىرشءا مر مج بيد مدت ثض نامل ووو ثلا ذك ( نسل جو
 تامناىوهتفرإل ىومت -بعوفالا ىذب راسم مالسالا قي رط عظقو ارفاكراسدو رفلا
 هنا ةينرحصوصملا اذه ىف هدانم تاكو( ىنعملا) يب لاتقنمايدنكان :سكركه ساب « لالحاب
 نعم لاتتقلاو برحلا مل عشب تح س كركر ويمل ةثالنب ولعلاو لالج اب ءاهحلا بناج بهذ
 لفم فولأةثام (ىدعملا) م اريبه ارباىو ديان هتشك« ار ميول بث نارازهدسس إو
 »أ لاسمكحر دلك تفك ماك ف ىونشم هل جو مهاربا دح تح مهلتق بنذو ميولمالب
 | لج القدم فويس ماعلا اذه مكح ىف لاق مضتملات ال (ىندملا) لاربع د ده اوخداز
 |عفدرد ركب نيدإف ىونشم هدي ىلع كاك اله نوكي دولوم فويس دو رغلا نومنملا لاقى لالا
 هدو رغا هلدومدنملا لاقر(ىنمملا) م« مابخزا تثكىديبازيدكره و طابتحا مصخت
 هطابخ ن ممتسسا كة ىف فو نملك لتت اذا مهمالك بيسو ممم ذل طتحا
 # شندركر دركد ىاسنوخدئام اه شكى حو لفل تسر داى دوك ف ىوتثم هنقاحو
 انديسوهو ىحولا بذاج لثطلا نك لو ريهاربا دمك الحيف نع سو دهجولو دو رغلاو(ىنعلل)
 | هدنص ىف مهازج قب مهلتت نيذفارخ الا لام ال/امأوانككشت مخرو دورغلا ىمج ىلع أخ ربا

 بسن تاساطداد شوو رفا «بمج اكره و ىو هنمدفا صنا
 ءاطص | ىنالظلا بسنلاو بيلا ىتحهأ نم ثلة لوو درملا بهلا هللا (ىنملا)
 اهرهوك دسانابزوا هببج د ثبأو مارك !رناركيدإو ىوشمرو رغلا نمرادقملا اذه
 اهدجو ييجف ىعتلارهاوللادورغلا ْلاذاباسرمغل مالاو بالا ناكداو(ىنهللا) يي بيدي

 ةلودهلا كان ليث ار زعإب وه بسن الو بسحال دورفلاتبسقلاو بسحلاب ريغلارتف انا
 ةلرك ف ىونشم ةسملاو بافطا ىنعمب يقض وزو رغلا هب قيل الف نم اءاكةورغلاهتيطم يتلا

 تس تلالضرد ف ىمهسضن دهاب.نم ده اجل اناك !ذهلو هن ملا كان نمي
 ةدوامملارفكلا.ةفيكتلا ةهبقلا سذنلاو (يهما) 4 هفسرإلانرفكت شز:س فن «ءاكار لك
 يم <لكلاناها . لجل عر أ ةثام سأرلاهالكن وك: ديدع نين -:دابعل ةكرانث ا هفساأب
 نياتشك مبعرك »م ناءاطلانعدعب الث ةصخر سفناف طعالوأ باكل اةبقر نعريجتزلا قرتالرققتنأ نمايديعا,لوغأو الهه بنا اذه نو (ىندملا) مب بكم السددركزا د سو مة دنب وام وك ببسي ى. ايلوضن نيكي عرالاوعرئالا



 هلكت

 نموضتالو تاد_هاسجلاو تاضايرلا ف عسفتالس هللا سن ةيباكما !نم عش
 اهزعو الز ءاولالف ةرمسلا ةهنرق س تلا نال هسفنتلذ نمينك ةداعسلا بالا
 نأ ضرغن (ىنعملا) م يئاط ميدانوج ىف. هسر «ىئاطرك اح ىرك ب ضرأ

 ىلا بو نما ميدالاك ثنأ ىلبه لا فئاطا |تنكولواهبتي:1 كيلم نو رذاارومالا
 ىنعياهرسه اهةرشبلاو معلا ىلىذلا دلل نط اوااهم+وىآضرالا ةمدآىأ فئاطل ١
 تباثالفن هاهو رش نمجاناضبأ تن فيطلو لبهس محض عامشب روتءهنااك ئاطلا

 تايوساتإو ىرتثم ةبسقالاهرخ ا ىفءايلاوةكمب رش ةيحان مسا ىفاثلا فئاطلاوباطغلل
 ليهسلس ريت (ىسمملا) # تسودىاب معز ومنوجىوشا م تسوب رشزاذرخاو

 ةمقارملا لمالا ىأ هز لاك د شرملا ب دصلل نوكتىتحو دل :

 تلاد :ءالوبةم تاكو اهداسفو سمنالا نان شم نمتومغ ليس مهغ شم قار ري جيش ىلا
 تساوفنث بخ رشاقه مجو» وتم وايتصسلا انه ميدالا نا ىلم ىلاعت
 نان تنك نات سغنالا ثبحن حرش كرما ةفتخو( ىنملا) هب تس اسك تم. ث تكضصصم
 تف تلاكداي دام سةنرك ذوى ع فصلا فداعزك ةرلتتل نوكت نبا ف ثبعف قمم اذه
 ثقة ردةوةف أت دجوداعل ند وناس منن 1(ل(ىنملا)# تناك شيومين[ لاتةردو
 نرقؤو ىو ةمواعمتا نون نآر# !رظالا تنعم ناءابن الا لانق كتفها ىأةرعش
 سنا مو حببسب و (ىمملا] ب درمناهب رداد اهكان « بداىبسغنموشزا فرغ
 ةلودعى دعادروأ ذمه اوانرقةرقدب وفعلا بهلايناملا هللا برضر وللا ىلع اهل بدأ الىئلا

 ب بهذاسلن دوو هدركدوخ هنآ ين ع
 اراعش !تاطفل تا ذناطاسلا نبا كلاله بس نالووي رملا ىلاة وقم هئيعم تاعجةداعلا
 تايوفعلان كلا دال ههما بكوكهعيرملاو ىلا عت هللا نم ةسْ طا ىف تامملاو اا ناب

 ةعقاولا
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 شكرتبدوجإ» ىم ناصفتلا هبل السب ءايلوالا عاربل نماذهاينءراث ؟نسةعقاولا
 اانلينظتلاميذع الاذو (ىنملا) ربت ءوجالب ششكر زا مكديد « ريظن ىدتادب ركشب
 ق>زاوريتفاوكت ذك ظ ىوتم هتبعج نماصن امهم ىأر اذن خبعجىأ دكر قرظ
 ىقحلاويم هبله م مهسلا لاذ نيالا ىنملا]  تسترينزكوا نأ ردنا تفك ه تسجزلاب
 كل مهس نطل نبا اح قوه ىذا مهسل ا يأ نآطالا ا قلح فك مهم نءبرايلاقو
 مدلا) يي ىلتمسروارمتدبد دما ه ىلو لدابر دءاشن ؟دركوغع إل ىونشمةهنوم اكو
 ٠ ىلع ىناهلألا مهس نك ناطل_1!نبامرج نم اذهولو باغلا ىر ن اطل لا
 ابتعابو رهظةرخآلا ىف تدئاننكل انما ةهج نم: دئاتن اطل ا نبا عرجوذما نكي لو
 مههجتسوا « تسي رك ىواةحؤرددش هتشك قط ىم لاتاذهاو رهظتةينامو رلا

 نم ناطاسلا نكناالوتةسناكو لو لومتملا تاطل كلا نبا (ىنعملا] « تسيلو مسه دنشك
 كانه تم-ررونم ؟ىلاعت فاك تاكنف لولا لئاغلا فو وه مرجال ةمااو ههنالوكت ءتحو
 أم_ءاظناو رخ لاو لو الاوهىل امن ةو ىنعم ةر ومن ىيمالا ٠ انممر هظبال فرس دي>وتلوالا
 « تسينك تام مهقلخ دن كمه «تسدن ل كبد واودرها دشاتر وو ىم نطابلاو
 .اضي أ هنالة يشري غرم لك هنا لاح الكي و هيب السن ثناالا نيم الكن ك,ملوأو (ينملا)
 ”متامنانءازملا لماناشيأو قل ارئاق
 ديجتلاناطللانبا لاذ لف (ينعملا) ب دزنجيرورتشتربا ناك دخدرز ديهشتآ
 وهمس لم مهسلا برش ن اطل امه دلتا التاظ لامن هظاركسشر | هوحبوو هد ىذللا

 دوت تاهره امن مسج ف ىم قاعالا نم ه دهبي مل نك. هكسل هوو نهي ءانعمب 8
 هتاذرمالاةيتاعرهاظلا مسملا (ىعملا) متميزداشدهاوض ىعمدبا# ه

 تفر راب اتم ف ىمناميالا ىلعانولاوهو رو رسمديالا ىلا ىنعماوابارثرئاسو بها ذا
 ىلع ب اتملاوولو (ىنمملا) تفر تسودىوسراز ؟ى تسود ه تفرشسوب يمه
 بنايردك الوإل الب بهذ حو رلادداراو ب بما نك دود 1لا لم مواشي[ اطال نا
 ى نولزمص مهالو ميل فوعنالىلاعت هو مجلع قو سيءايلو الاوءايدنالا لاا ذهو بديملا
 نااداولو (ىعملا تقركءروا لاكلا نيمزارخآ ه ثفركه شنهاشالارتفوا هجرك ف
 ىأديسسلا هدب جرسلا ف طخ لسبح كلارتتلاو نيظاللانطاس كارتف لس ناطلسلا
 ةيتربل ل صب عوجال ةاكب وفاحصرتغا ةرورضلابو نيع هن اسامالارخكديل أ فل ارا دبس ةراص
 موستاوإو ىو نيا ةناصا نميىأ لاكتيمزا هرفي داراتءامئيلا لاه بنا طبه ذواكسلا
 لمرمو تلات حالا ذو(ىعملا] ب دويرواىلكي ىنعمو تروم . دويهسرهنب رتلهأل
 مله كلو ىنلاوةرو هلا نييعمجو فطخو ةئالثلا نمد جاو لكن ملوك | ناكداصملا



 نمل ابااورهاظلا ف كلال انركيداملا لسفع بس نالهر وير هظو ةرط م يالاوهتابتلا
 ابااطوهللاىو -امعافيعشو نال كىأ اور نوكبىذفاوه لهاكل ا سرفل ادعو اروم عم
 لامدريوا نم تانوزادعب ست نان دركت يسو »)ءا دع اع اضر عمو الا ةمدخ ىلءام دغمو
 قلتوددالثاةضملا كاذةبسوهاس قاذه مي تسر هاك هكن عنا هز رف هسزا !رعأ
 الم تقوي ى ضعت كيت[ ف ىم ل سك اول هك أوه ىذفا ذل اذ ةثالثلا ىدالو أن .ىل عب هذي
 متانوتقولاكىذفاصضلا الاذ (ىنعلل) هب شيب شيب تيسوردنادوي هتف“ ٠ شو
 هدركتن اني اضتو و تاو رو رس هسوح شارب رس هسإو ىمةرركم ىأةدئازةدن از ةيسو
 ىقلدتعما ىأ ناورلاورسلا ثم الو أ ثالث صندل كاذف ناكر (ىنملا) تاور وناجوا

 0 اوح الا نعل سمعا ىأ ءاهلارسكستيي رت هاكوه ىذفلا ةث الثلا ىدالوأ نم
 (يناعلا) هت دروخن الم بارسثماج نازل دعب .ه درك ز ردنا سنو ىشافاي تفك ف
 برت صضغلا الاذاهد مب ادئازابىسر وب ىشاغل ا ولات ةروك ذملا تاملكملاءالسهو

 مكحزا ميرنكت ه مب ركىاىماشيزنا كير
 مانياةئالثلا نمي ركسساي مهسأ
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 اية ردغلاو ديل همكح عيبطو فوات لوقيوؤ#ف.(ىدلا) ب تسذفااددومرفوا
 هجراهصاترم ه دو مفارز ليما هماوجانإو ىج انيلع ذ نان[ دلاو لاتام لكو هتردقو
 أولو ضرعن الواسأر رو دال مهاربا نيمليع انما لسشم نمت (ىنسعا!) يدك يناير
 (نملا) «شيلهاكزاةسقدي وكبإت « شيلقط اب ىب رهئذاق تفك » ىو انايرتانسذ
 هفعشو سك م ةصق لوغبدا مزلي لامعلابلقاع مكلمدحاو لكم منام عم! ىشامقل لاق
 يزد عيكشبال رهام متادبات « كب رهئلهاك ميسان ىو اوعمسأوهتواخرو
 ل مال, مكتمدحاو لك لام لعأ ىتحو مكتمدحاو لك ةبلداكى رأ عقلا كان ةطساوب ىتح
 تال (ىعلا) يدين ىومرخرايدشفب هكئاز « فرتلماكنامحودزا نانرامإط ىع
 ىلع نامارحامهو قرف ىلع ةرخآلاو ايندلا ىلع نم غرخاول سك ا ىأ ل هك هت نفراعلا
 يهل ىلع لكوتب نمو ىرف ىلع ةعارزالو ةحالذالب ردس توم دي نفراسلا نالهقا لعأ
 ةحالفلا عيشلارسكب رابدشنا لعتاع طا. نيلوغ مراكسلاو ب كسا نمنيغيران بمسح
 نولفجي (ىنمملا) يد بسلا ار ناثيارك «د:-ناشيادناهدرك ارىلداك » ىم
 مدقلانأن مهمزاوأ بَ وزعشيىلاعت هللانا ال ىلاعث هللا لم نيدقعم ادئس مهلذفارغلا



 ((لذف]

 ىمئارد دزب راك 9 ىع سكعلابو ةنملا هوخ هميف لانقحالا فأي ورخالارومالا لع
 ىلاعتتطا عد اوربالثلأ مهراكم وعلا نان( ىنلا) يب ماشو جسدك ادن اساين واع دثنإب
 متةفشلا .الوءالاو يصل ا ىعسو دك نم توخي الا دس .وىلاعت هللا 0
 هزار 'زاندح متادباتو زابديب وكي قلمك حز نمو م لاقت ةسفلا ىل عمجر
 مكسصنخا ارندحارهطأو اورتن امه نآلاصضشلا كاذدالرالىشالا لام (نأ)
 درب نابز رهاك داك إل ىوتنم مكتفارفح كوس فشك اضبأ مصأ ق حا ةبتحو
 باتلب اجناللك كشالب (ىنعلا) ري دب تسل

 باغال ياننا-الانالياقت اراربسأ انا صوب الرضي ا ادد كااوغر
 (ىنملا) « بانت ةدضتروسدشوبب ه باك ةحرتالب وجالحرك هر

 هنا ىمل تف هورخععرملا سعت ةئامةروصرخ كلا ةربخ .ىرشم ملة ءطظخناك ولو باطلا
 م 7 »تت : تسهزين بذاك قطن ناس جوش
 ةريسخم ةارلا قطتلا لاذ دتهاضبأ نكمل ضر هرذولو ىأ اي ذاك ىطنل !ناس تاك تاو
 ا 0 ارومر مما فرابملااهمشتي كو فدع
 نجزادياسك ىعيسنتا 9
 اورضملا نم .قأب ىذفامسنلا

 0 ب
 ماو اللا شير هلت لاحلا وحلب 2

 نم قب دصلا ملعتإ نار( ىنهلا) مب هلكنكدوخ دسافماشمزنا ادمدزاار راب ىفا رك طك م
 «ريلد نام اكتود ازيح كنب 2 +ةدساما!كماشم نملشا ودملا قاتم اوهوهأدءد
 ةءاسو نذل م نامصُملاتوصو ندنخلاثو  (ىنعلا)6 ريشو اب ورنفدوحادبب ثسه
 باعثلان فو ريثأنو ةبيه4 عاملا 0 ةرهاظ دسالاو ب ٍبلعتا

 ,دقلا" اطغ لثم ين ااا(
 ثا أ[الومواندب ناني روشل ا ىتعمابان

 ارسعب لافتتالاو لذعلا عمي سم (ىعلا) <
 0 جابك! نم زيكو ةرالخلا لا برسلاردقلا نيم

 ديدي ندي رض تقو « .ىقفدزنوج ىؤخلب ربت سدإو ىونشم راطلاوةٌغارلا نمام خب
 ًرودكملا ىأر ديد ردق ىنع هدي تشل برشا ارمشلا#و (ىنصللا) جارهتسكسشا



 او اروذ همالكن م لحرلا لعأ ىضاغلا
 را ف ىرتم عفشن الهش ىو-امىدنول هال هبن عغنالوذلا

 زلاترخآلا هولا كاذو (ىنعملا) يشمناصي نذيردديوكترو
 هيلهلو هلام ةقيلح لأ ماكناذ اىتج مالكم هفوشأ ملكتي ثار همالكن مهل[ امالكدجأ
 لماكهّ ان هلفافاشبأ اذهنهقا ولم كاردا ىوهدو موغلا وعد ريغلا ةبحا هم نم

 م هورردىثومر دددشببل هدوهدينشركم نبارك |تذك ف ىمهللابلط نع دال كو
 بعذو نمش طرو ةلي اور كلا نهفرعص هلا كاذ ناك اذا ى شاملا لاه (ىدعلا)

 ,ابتخا بعص قارغتسالا ةيترم الصاو هسفن ىأر اذا نب دل لا ضعن نال توكسلا بناج ىلا
 لاقاذهلو بالا تيبلا نم ىنانتا عارصل ايف روك ذل نباهلوشب راشأو هلا ةةيتح
 ارث بشردت دي لابخوك وارمج ردلستشكمكن انخ »4م م«ريدع» ىناقلا

 اجو انرركبأ و ىم لالا ىف امنيكت 1 دغيفأ اذااهداول تلاتمأ اذك (ىنمملا)
 نمىرتتنا فوخم رت ىفو أر اقم املأ (يدللا] جابكر

 (ىنعللا) يدر لاسردوتز دن ادركيوا هورب هج كت ررادىون لدإل ىوتمانوغ
 ههجويزفديلابملا لاذ لاملا يفا كتكات او فغالو ايونا

 4 تنننط ركيشوودلابخ ناو تركرهش بوس ىمرزفهكنازإو ىم كن شبو
 تي رضمااك ال ابخ ناكنأ هيلع لجو فوخاالب قرم لايم ا بنام بهذ نملك ال(ىدهلا)
 شووب»لابخدآ دوك ث فك » ىوتم ةعرساابرفوهرو ضح نم بره لاس ىفالو +
 كؤر ىذللابيهلا لابخلا كلاذمءالوبصلالاق (ىنعملا) ييشردلم دشاب هتفكنياودب رك

 صازه مغ دركردنادنها مزآه جه ىمى يتلف ىذه مالكلا ا ذهمعأ 4 تلاقذا تب رفعلاك

 لة موه ىذا! لالا كلاذ"ىلء لمح هيلع تلو (ىنءملا) يك مكتوم هكسن [ننم سب ردام
 رن. لممأ فيك تقولا الاذانأ دعب ىتبفر يف لاسم ايف عقوو 4ءمأ ةصصت بيس تب رفعلا

 ىأإبو (ىضلا) تسب رداممهار تشزلابختآ ه تدباتجكمب زومكىمهوتإل
 لاذ كءاروطلا عرسمو بلغلا ىو نكو لاما ملاذ نم فذتال ل نيلوغنو ىنولعت ثنكولو
 هن مامر مد مموومدإل ىرنئم ىف هنقتام4تلاةنوكتنأ لمتتح مآ لاضيأ مي.ل1لابمللا
 نآطبثال نذلملا ٌلاذو (ىنعا تبكي

 ا ةبأشعب نكلا



 كلاذو (ىنمملا) شاب ىونازمهوتو رشاهْملا « شاوعتتادشاب ىوضديما دك انإؤ
 بناجلا الاذنم ناشي[ ثنأ هللا دشن هللاثلد كنأ نك ةهج ”ىأىف هللاودوبسلحلا

 ارتقتالو مهرغلو موقت ال ةللغلا نم ضرعاو هئاسبوأوء'ابنا عم كمت هللا عم نك نصب
 (ىندلا) م مامهنادشابهتسنادارهرح ه مالك دديانركمزارك تفك ىم كتاهاطب
 لاذانك اسلظرو قب هركس»مبب د. مالكلا أي ىذلا لاذوشولا اذا ىئاشلا لات
 تذكو رك ت سار وسان ثنوجاروارسإل ىم لركم هبفرثؤر الذل نل يح لع هناك م امهلا
 "ودرس ا فيك اميقتسم فدع (ىنعلا] ميرا شي يشل شماخ ع
 ماب رسربجياربات ع جرد كوس مك سار ربسم 9 ىع همادذاثك ا, .سلجأ اولا لافتا
 لاك هنأكدارلاوج رغلا يسود ردا بناملا |كيسلالمجاو (ىنءلا) يجر
 |مياربات ةطست قولا لل» ملكتي د ىلءفتانأ رجالاتك است” ماد دعنا
 م مفو ىدائيزانورسبقط؟م«لدزاشروشحر دن كوع در» ىم جرفلا حاتشيربس
 ايلا مف ىلا بو مقار هل و ات نمراتمروطح ف تكسص سلال اذناكن او (ىنءملا)

 م جنورخلا لييسنوحب :رتوكم ادب نمإلل ىو اهرورسو
 نان ةعيمجو هرس ىلر واف ةروثما هريسهغ نم يتلا ف نمسا مضخلاك "ىلا هلسرأ لاذ نارلغأ
 لما شيتدا دزاابذا هناك اواتداصناك نكي عيشلا ةضام هانم تالا ايلا ل اداندزا

 ايحاسرنالاءامغاامو» ءالك نمنب ونال ويايه «أ ةزوربلةلا ىلا بلغلانمىوخلا
 اذهل عاتماوبهذهاوةضغلاب مك هيأر نالسبكر م لبامولا اشم سيل ثااثلا خالاو ىأر
 نملدردإ» ىم ديعلاوه هللاىوسامترْاعلاَو دب وينال رومالا ىف لداكلا افزتالا

 نمىلفف (ىنسلا) «تسانزورط بناجلدزاهكماز « تساهنيمناز نمد
 حرمت فات هول ى رباقلا ىلا اغلا نمنالة كعم مالكلا

 نكملابتايناكولواذسهح ريش (ىملا) يثور دي[ى تركي دشن ٠ تورد نكيلنيا
 ىونثم ةسفلاه ذه مل اذهاو غارفلا هللا نمت ولا ىفال ادبمواطو مراسلة وح

 لسرال (ىنملا) بارما أ هلو نك مخ «باتك اخر اديسر وح لضطب وجل
 بآسلاو عمجرلاهيلاو باو سلايلءأ لارمتحا باكسلا

 نينالث ةسرو هثنموهىذلا فانلا عسر غل - ىف ديت ةوعو هللا دمت (حراشلا لاتإ
 ىهىتلا شاطكشب ةيزازيف ءارغفل مدام ىدهزلا فسويههادا ب عرمفأ ديل ءفلأو نيتئامو
 كندرنكلالا هرغنا اونيملا هلا كدابعئببهرشناو هلت مهلا لويمالسا لامتأ نم
 ىدمؤتل | باص[ «امصأوهجار اوزاودلا ”كىلمو متاهات اغلا ىلع هللا ىفسو نيمحارلا محرأ اي

 لارعتاو رولا
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 477 «بن»» كوسم
 نماجنف هاوهالا بهايغ هت ا.اكراؤأب حازأو ءايلوالاسوعسةغيغملاءامسنيزيملا دمح
 ازكمم ىلعماللاوةالسلاو لاكلاجوأ ىلا مهممهق ارجل صور لالشلا هين نم مهعبنا
 فيرشلا ىونتملاناك الف (دعب و) دوححاو تلا لاحوا نم دايعلا دقنمو دوجولا راد
 هوني ىدتيب هني رطلاتازاشاو هفيشم ارارسأ ىلعالقشم فو تلا بنك ىئعأ نم
 لذيشيح ح راشلا ردمقف: هقيشرلاموفلا بتكنمءاوسيلاعتملو هسغب رطعستا
 ىلع هنالك شم عضوتو فيتلاباتكلاكلذ زومرلحف «ةسجو هيعسفرسو هدهج
 اوه نم هراونأ ىلا ىدتهي ريسعت مضوأب هدتم ىف ةروك ذل لاممالاوثاياكسإسا دس أ ةم ند دقو نيلصاولانويم هتملاطم عسهنبتو نيةراعلارودسمحريشح رشنت _فيطللا بولسالا
 16 نيدتا ١نيملاظلا ىلع مارحو ني دنملل رارسأ زرتك اسمان رميخ لع ةةيقحلا قب رط»
 || ينتعادقو اهناعب نمالا ةبارصل الو « هدباكي نمالا قوشلافرعبال رعاشلالاة

 ناكمالاردقىإ_«دصصصت, ري_سمتلاوزعلاب ف رتعملا ىهو قطسم ريقماادبعل اذه
 لماكتلامشلا ةمهب ىهازلا همجغ عولطو :قهابلا هعبطزا جتاناكو نامزلا:دعاسو
 | ىزعنيسحديسلا ىديس هن اوأ ثوغك مَتامَوِييِطلا هللاؤ ىنافلاوهللافراعلا ل مكسا
 ءانتمأو هتايصمتاانعتم هيما معة نئاكلا بولولا:دالاةيكت عش ىدتفا
 /! ماركسلا تاوذهلا نمةفببح_ميييملا عيتلاو :ميمعلارمالا |ذلهىلع ضرح هنا

 اذهمتو مارلابسح دوصقملا لص هتولجاوتسصماو هيوعداوبلف ماعلا
 ارهاطاثطاب وارخوالؤأ هتيدمحلا: ماظننسح | ىلءباتكسلا
 ١ ةءيطملا هعبط مات نكو

| 

 هللاوم نيرخآلاونيلؤالاديس
 باصمالا عج ىلعو هيلع

 اذه ىلا م_هلنيعباتلار


